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LỜI CẢM ƠN 
 

 

Broderick Steven “Steve” Harvey (sinh ng{y 17 th|ng Một năm 1957) l{ một diễn viên, ngôi 

sao hài kịch, người dẫn chương trình truyền hình và truyền thanh nổi tiếng tại Mỹ. Sinh ra 

tại Welch, Tây Virginia, rồi chuyển tới Ohio, ông theo học Đại học Kent State v{ Đại học Tây 

Virginia. Trước khi trở thành một ngôi sao trong ngành giải trí Harvey đ~ từng thử rất 

nhiều nghề, bao gồm cả l{m võ sĩ quyền Anh và nhân viên bán bảo hiểm. Hiện ông đang l{m 

chủ chương trình Buổi sáng với Steve Harvey. Cư xử như đ{n b{, suy nghĩ như đ{n ông l{ 

cuốn s|ch đầu tiên của Harvey, nhưng đ~ đưa ông v{o h{ng ngũ những tác giả bestseller của 

cả nước Mỹ và quốc tế. 

 

 

Cuốn sách này dành tặng mọi phụ nữ. Tôi hy vọng trao tặng các bạn cái nhìn rộng mở vào 

tâm hồn đ{n ông. 

 
 
 
 

 

GIỚI THIỆU. MỌI ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ ĐÀN ÔNG VÀ CÁC MỐI QUAN HỆ ĐỀU NẰM 
 

TRONG CUỐN SÁCH NÀY 
 
 
 

 

Trong hơn hai mươi năm, tôi đ~ kiếm sống bằng nghề làm cho mọi người cười – cười 

chính bản thân họ, cười lẫn nhau, cười gia đình, cười bạn bè, và tất nhiên, cười nhiều nhất là 

về tình yêu, tình dục, và các mối quan hệ. Sự h{i hước của tôi luôn bắt nguồn từ sự thật và 

chứa đầy hiểu biết – những hiểu biết xuất phát từ sống, quan sát, học tập, và nhận thức. 

Người ta nói rằng những c}u đùa của tôi đ|nh trúng v{o tình cảm của mọi người chính vì họ 

đều có thể tự liên hệ đến bản th}n, đặc biệt là những c}u đùa nhằm thăm dò động lực của 

các mối quan hệ giữa đ{n ông v{ phụ nữ. Tôi chưa bao giờ hết sửng sốt về mức độ mọi 

người thường bàn về các mối quan hệ, nghĩ, đọc và hỏi về các mối quan hệ đó – thậm chí 

tham gia vào các mối quan hệ mà không hề biết cách cải thiện những mối quan hệ đó. Chắc 
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chắn, nếu tôi kh|m ph| được gì trong chuyến du hành của tôi ở đ}y trên trần gian của Chúa, 

điều đó l{ (a) qu| nhiều phụ nữ không hề hiểu gì về đ{n ông, (b) đ{n ông tho|t được nhiều 

rắc rối trong những mối quan hệ vì phụ nữ chưa bao giờ hiểu đ{n ông suy nghĩ thế nào, và 
 

(c) tôi có một số thông tin quý gi| để thay đổi toàn bộ những điều đó. 
 

 

Tôi kh|m ph| ra điều này khi sự nghiệp của tôi chuyển hướng sang truyền thanh cùng 

với chương trình Buổi sáng với Steve Harvey. Trở lại hồi chương trình của tôi còn thực hiện 
 
ở Los Angeles, tôi tạo ra một đoạn chương trình có tên gọi “H~y hỏi Steve”, trong đó phụ nữ 

có thể gọi tới hỏi bất cứ điều gì họ muốn về các mối quan hệ. Bất cứ điều gì. Tôi cho rằng ít 

nhất “H~y hỏi Steve” cũng sẽ dẫn tới chút kịch vui nhất định, v{ ban đầu đoạn đó hầu như 

chỉ l{ như vậy đối với tôi – tìm c|ch có được những chuyện đùa. Nhưng chẳng mấy chốc tôi 

nhận rằng điều mà thính giả của tôi, phần lớn là phụ nữ, đang trải qua không hẳn là vấn đề 

để lôi ra cười cợt. Họ có cả tá các loại nhu cầu và lo lắng trong cuộc sống đang phải cố gắng 

giải quyết – hẹn hò, cam kết, an toàn, kinh nghiệm gia đình, hy vọng cho ngày mai, tinh thần, 

những chuyện phức tạp của hai bên nhà vợ và nhà chồng, tự cảm nhận ngoại hình cơ thể, 

việc gi{ đi, tình bạn, con cái, cân bằng công việc, gia đình, chuyện học hành, phấn đấu. Bạn 

cứ kể ra bất cứ chủ đề n{o, đều từng có người hỏi tôi về chủ đề đó cả. Và dẫn đầu danh sách 

các chủ đề mà phụ nữ muốn thảo luận – bạn cũng có thể đo|n được – l{ đ{n ông. 

 
 

Thính giả nữ của tôi thực sự muốn có câu trả lời – làm cách n{o để được nhận lại những 

gì tương đương với đóng góp của họ vào một mối quan hệ. Trong c|c đoạn “H~y hỏi Steve” 

đó, v{ sau n{y, qua đoạn “Bức thư D}u t}y” m{ tôi thực hiện trong phiên bản hiện nay của 

chương trình Buổi sáng với Steve Harvey, phụ nữ đ~ thể hiện rõ rằng họ muốn có trao đổi 

ngang hàng với đ{n ông; họ muốn tình yêu của mình được đ|p lại theo cùng cách họ trao 

tặng; họ muốn cuộc sống lãng mạn của mình cũng đủ đầy như họ đ~ đem lại điều đó cho 

bạn đời; họ muốn những xúc cảm mà họ trao đi với cường độ mạnh mẽ nhất cũng được đền 

đ|p với sự nồng nhiệt tương đương; v{ họ chờ đợi những giá trị họ đ~ cam kết được giữ 

vững, đ|nh gi| cao, v{ tôn trọng tương tự. Dù vậy, đối với quá nhiều phụ nữ gọi đến chương 

trình phát thanh của tôi, vấn đề của họ là họ không có được sự đền đ|p từ đ{n ông, v{ kết 

cục là phụ nữ thường cảm thấy thất vọng, thiệt thòi, và vỡ mộng vì mối quan hệ thất bại của 

mình. 
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Khi tôi dừng những c}u bông đùa, khi micrô đ~ tắt đi, v{ |nh đèn trong phòng ghi }m dịu 

lại, tôi nghĩ về điều những phụ nữ ấy đ~ hỏi tôi mỗi s|ng trong chương trình, tôi trở nên hết 

sức bối rối – bối rối vì mặc dù có lẽ đều có kinh nghiệm với đ{n ông (bạn trai, người yêu, 

chồng, cha, anh trai, hoặc đồng nghiệp), những phụ nữ này vẫn thực lòng muốn biết làm 

cách nào có được tình yêu họ muốn có, cần có, và xứng đ|ng được hưởng. Tôi đ~ đi tới kết 

luận rằng sự thật mà họ tìm kiếm chưa từng rõ r{ng đối với họ như đối với đ{n ông chúng 

tôi. Dù đ~ cố gắng, phụ nữ vẫn không hiểu chúng tôi. 

 
 

Ghi nhớ điều n{y trong đầu, tôi ngừng đùa cợt và trở nên hết sức nghiêm túc với thính 

giả. Qua câu trả lời của mình, tôi bắt đầu phổ biến kiến thức về đ{n ông – những kiến thức 

thu th}p được từ hơn nửa thế kỷ nghiên cứu, về một khái niệm: l{m c|ch n{o để trở thành 

một người đ{n ông. Tôi cũng dành không biết bao nhiêu thời gian nói chuyện với bạn bè, tất 

cả đều l{ đ{n ông. Họ là vận động viên, ngôi sao điện ảnh truyền hình, môi giới bảo hiểm và 

gi|m đốc nh{ băng, l|i xe tải, huấn luyện viên, bóng chày, mục sư v{ người trợ tế, l~nh đạo 

hướng đạo sinh, quản lý cửa hàng, cựu tù nhân, tù nhân, và vâng, cả những người làm nghề 

bán thân nữa. Và một điều đơn giản đúng cho mỗi người trong chúng tôi: chúng tôi là 

những người rất đơn giản và về cơ bản tất cả đều suy nghĩ theo c|ch tương tự nhau. 

 
 

Khi tôi lọc những câu trả lời qua lăng kính m{ đ{n ông nhìn nhận các mối quan hệ, thính 

giả nữ của tôi bắt đầu hiểu tại sao những phức tạp và sắc thái tinh vi mà họ kéo vào từng 

mối quan hệ với phái kia thực ra không đem lại công bằng cho họ. Tôi nhanh chóng truyền 

đạt cho họ rằng chờ đợi một người đ{n ông phản ứng với họ theo c|ch tương tự như một 

phụ nữ thì sẽ không bao giờ có hiệu quả. Sau đó họ nhận ra rằng cách tiếp cận sáng suốt, 

đầy hiểu biết trong đối xử với đ{n ông, theo kiểu của đ{n ông, trên l~nh địa của đ{n ông, 

theo cách của đ{n ông, có thể đem lại cho phụ nữ chính x|c điều họ muốn. 

 
 

Thực vậy, lời khuyên của tôi cho những người gọi tới “H~y hỏi Steve” của chương trình 

Buổi sáng với Steve Harvey trở nên nổi tiếng đến nỗi người hâm mộ - phụ nữ lẫn đ{n ông – 

bắt đầu hỏi tôi khi nào tôi sẽ viết một cuốn sách về các mối quan hệ - điều gì đó giúp những 

người phụ nữ thực sự muốn có một mối quan hệ chắc chắn và tận tâm hiểu được cách có 
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được mối quan hệ như vậy, và giúp những người đ{n ông đ~ sẵn sàng cho mối quan hệ đó 

được nhìn nhận rõ họ có thể và sẵn s{ng đem ra đóng góp những gì. Tôi phải thừa nhận: ban 

đầu tôi không thực sự thấy giá trị của việc viết một cuốn sách về những mối quan hệ. Rốt 

cuộc thì tôi có gì thêm để bổ sung vào những cuộc trò chuyện ngoài các câu trả lời tôi đ~ 

cung cấp cho hàng triệu thính giả mỗi sáng? Kể cả trong trường hợp kh| hơn thế, sao mọi 

người có thể cho răng tôi nghiêm túc được? Quỷ tha ma bắt, tôi đ}u phải l{ nh{ văn. 

 
 

Nhưng sau đó tôi bắt đầu suy nghĩ về những mối quan hệ mà tôi từng có trong cả cuộc 

đời, nói chuyện với một số bạn bè nam giới, một số đồng nghiệp và cộng tác viên nữ, và chia 

đại để thành một nhóm trọng điểm. Tôi xem xét t|c động của các mối quan hệ đối với mỗi 

người trong chúng tôi, đặc biệt l{ t|c động của các mối quan hệ đối với tôi. Bố tôi? Ông kết 

hôn với mẹ tôi trong s|u mươi tư năm. Với bố tôi mẹ là vô giá. Và mẹ cũng vô gi| đối với tôi 
 
– l{ người có ảnh hưởng lớn nhất trong cuộc đời tôi. Cũng có gi| trị tương đương l{ vợ và 

các con tôi. Trên thực tế, các con gái tôi và mối bận tâm về tương lai của chúng cũng l{ điều 

thôi thúc tôi làm việc n{y. Chúng đều sẽ lớn lên v{ vươn tới cùng một mơ ước như phần lớn 

phụ nữ khác. Một ông chồng. V{i đứa con. Một ngôi nhà. Một cuộc sống hạnh phúc. Tình yêu 

đích thực. Và tôi hết sức mong muốn các con tôi sẽ không bị lạc lối và mê muội bởi những 

trò chơi được đ{n ông tạo ra chỉ để thỏa mãn sự tham lam và ích kỷ mà chúng tôi có xu 

hướng phô bày ra thế giới cho tới khi trở thành những người đ{n ông m{ Chúa muốn chúng 

tôi trở thành. Tôi biết – nhờ mẹ tôi, vợ tôi, các con gái tôi, và hàng triệu phụ nữ nghe 

chương trình của tôi mỗi sáng – rằng phụ nữ cần một tiếng nói, cần ai đó giúp họ vượt qua 

và giải mã những khó khăn, để họ có thể có được những điều họ thực lòng đeo đuổi. Tôi cho 

rằng tôi có thể trở th{nh người đứng vẫy tay qua h{ng r{o m{ nói, “Tôi sẽ cho các bạn biết 

những bí mật – sự thật về đ{n ông, những điều chúng tôi muốn bạn biết về chúng tôi, nhưng 

chúng tôi thực tình không muốn các bạn biết, h~y để chúng tôi thua trong cuộc chơi n{y.” 

 
 

Về thực chất, Cư xử như đàn bà, suy nghĩ như đàn ông là một cuốn sách chiến thuật. Các 

bạn còn nhớ c|ch đ}y v{i năm, đội Patriots của New England đ~ bị buộc tội gian lận, một 

trong những vụ bê bối lớn nhất trong lịch sử Giải Bóng bầu dục Quốc gia Mỹ (NFL)? Nhân 

viên điều tra của NFL phát hiện ra rằng đội đ~ bí mật ghi hình lại các buổi tập v{ đọc miệng 

để tìm hiểu lối chơi của đối thủ - c|ch n{y đ~ giúp họ có lợi thế rõ rệt. Chắc chắn, cách làm 
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không hay của Patriots cũng có lợi cho đội bóng của New England này chẳng kém gì khi họ 

đọc sách chiến thuật của đối thủ. Với lợi thế đó, Patriots đ~ có thể thắng trong trận đấu. 

 
 

Đ}y l{ điều tôi mong ước cho những phụ nữ đọc cuốn Cư xử như đàn bà, suy nghĩ như 

đàn ông. Tôi muốn mọi phụ nữ, những người thực sự muốn có một mối quan hệ vững chắc 

nhưng lại không tìm được cách tạo dựng nó, và những người đ~ tham gia v{o c|c mối quan 

hệ v{ đang cố gắng tìm c|ch để khiến nó trở nên tốt đẹp hơn, h~y quên đi mọi điều họ đ~ 

được dạy về đ{n ông – xóa bỏ những hiểu biết sai lầm, không chính thống, mọi điều mẹ bạn 

đ~ dạy, mọi điều các cô bạn g|i đ~ nói, tất cả những lời khuyên bạn đ~ đọc trong tạp chí và 

xem trên truyền hình – và tìm thấy ở đ}y, trong những trang s|ch n{y, đ{n ông thực sự là thế 

n{o. Đ{n ông tin tưởng rằng các bạn sẽ tiếp tục nhận lời khuyên từ những phụ nữ khác, 

những người cũng không hiểu biết gì về chiến thuật hoặc tư duy của chúng tôi. Cư xử như 

đàn bà, suy nghĩ như đàn ông sẽ thay đổi điều này giúp bạn. Nếu bạn đang hẹn hò, và bạn 

muốn tìm cách đưa mối quan hệ đó lên một nấc mới, cuốn sách này dành cho bạn. Nếu bạn 

đang có một mối quan hệ đầy cam kết, và bạn muốn có được chiếc nhẫn, cuốn sách này 

dành cho bạn. Nếu bạn đ~ kết hôn và muốn lấy lại thế chủ động v{ tăng cường sự gắn kết, 

hoặc nếu bạn mỏi mệt vì bị sai khiến, tôi muốn bạn sử dụng cuốn s|ch n{y như một công cụ 
 

- sử dụng từng nguyên tắc, quy tắc và mánh khóe trong cuốn hướng dẫn không hề vô nghĩa 

n{y để tiên liệu trước chiến thuật của đ{n ông, rồi chống lại băng những cách tấn công và tự 

vệ mà họ không thể chống cự được. Vì các bạn cứ tin tôi: những cuốn sách chiến thuật mà 

các bạn sử dụng đ~ lỗi thời, các chiến thuật trong đó đ~ không còn hiệu quả. Trên thực tế, 

chiến thuật lớn nhất mà các bạn có trong kho vũ khí – thứ mà các bạn mang theo khi bước 

vào một mối quan hệ, nghĩ trong đầu rằng bạn sẽ “thay đổi” người đ{n ông của mình – là 

chiến thuật tồi tệ nhất v{ bi đ|t nhất trong tất cả. Tại sao? Là vì cho dù những phụ nữ khác 

có g{o thét điều gì từ trang bìa các tạp chí, trên c|c chương trình truyền hình tương t|c, 

trong những chuyến đi chơi riêng gắn kết tình bạn giữa các cô bạn gái, và trên các blog từ 
 
đ}y tới Timbuktu, có những điều căn bản trong đ{n ông sẽ không bao giờ thay đổi. Cho dù 

bạn có tốt với một người đ{n ông đến mấy, cho dù bạn có ích cho anh ta đến mấy, chừng 

nào bạn còn chưa hiểu lớp vỏ ngụy trang của anh ta, điều gì sai khiến anh ta, điều gì thúc 
 
đẩy anh ta, và anh ta yêu bạn thế nào, bạn sẽ còn bị tổn thương trước những mưu mẹo và 

trò chơi của anh ta. 
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Nhưng với cuốn sách này, bạn có thể thâm nhập v{o tư duy của một người đ{n ông v{ 

hiểu anh ta rõ hơn, để bạn có thể áp dụng những kế hoạch của mình, giấc mơ của mình, và 

mong muốn của mình, v{ hơn hết, bạn có thể tìm hiểu xem liệu anh ta có dự định sẽ ở bên 

bạn hay chỉ đang đùa giỡn với bạn. 

 
 

Vì thế, h~y cư xử như đ{n b{, suy nghĩ như đ{n ông. 
 
 
 
 
 
 

PHẦN MỘT. TƯ DUY CỦA MỘT NGƯỜI ĐÀN ÔNG 
 

 

1. ĐIỀU GÌ THÚC ĐẨY ĐÀN ÔNG 
 
 
 

 

Không có tuyên bố n{o chính x|c hơn l{: đ{n ông thật đơn giản. Trước tiên, hãy ghi nhớ 

điều n{y trong đầu, rồi thì mọi điều bạn tìm hiểu được về chúng tôi trong cuốn sách này sẽ 

bắt đầu trở nên dễ hiểu. Khi đ~ hiểu rõ điều đó, c|c bạn sẽ phải hiểu vài sự thật cốt yếu rằng 

đ{n ông bị thúc đẩy bởi ba vấn đề: anh ta là ai, anh ta làm gì, và anh ta kiếm được bao nhiêu 

tiền. Cho dù đó có l{ một tổng gi|m đốc, cựu Tù nhân, hay cả ha, mọi điều anh ta l{m đều 

được lọc qua chức danh (anh ta l{ ai), c|ch m{ anh ta có được chức danh đó (việc anh ta 

làm), và phần thưởng mà anh ta nhận được nhờ nỗ lực (số tiền anh ta kiếm được). Ba điều 

n{y l{m nên AND cơ bản của tính c|ch đ{n ông – ba thành tựu mà mỗi người đ{n ông phải 

đạt được trước khi anh ta cảm thấy thực sự ho{n th{nh phương trình định mệnh của một 

người đ{n ông. V{ chừng n{o anh ta còn chưa đạt được mục đích của mình trong ba lĩnh vực 

đó, người đ{n ông m{ bạn hẹn hò, cam kết chung sống hoặc kết hôn sẽ còn quá bận rộn để 

có thể tập trung vào bạn. 

 

 

H~y nghĩ về điều này: từ giây phút một cậu bé ra đời, điều đầu tiên mọi người quanh 

cậu bé bắt đầu làm là cho cậu ta biết phải làm gì để trở th{nh người đ{n ông thực thụ. Cậu ta 

được dạy phải cứng rắn – phải đấu vật, leo trèo, đứng lên m{ không khóc lóc, không được 
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để bất kỳ ai bắt nạt. Cậu ta được dạy phải làm việc chăm chỉ - làm việc vặt trong nhà, lấy đồ 

tạp phẩm ra khỏi xe, đi đổ rác, xúc dọn tuyết, cắt cỏ, và ngay khi cậu ta đủ lớn, kiếm việc 

làm. Cậu ta được dạy phải bảo vệ - phải để mắt trông chừng mẹ và các em nhỏ, trông nom 

nhà cửa và tài sản của gia đình. V{ cậu ta được khuyến khích đặc biệt phải giữ gìn thanh 

danh của gia đình – phải trở nên th{nh công theo c|ch n{o đó để khi cậu ta bước vào một 

căn phòng, mọi người đều biết rõ cậu ta là ai, cậu ta làm gì, và cậu ta kiếm được bao nhiêu 

tiền. Mỗi điều trong những điều n{y được dạy dỗ để chuẩn bị cho một điều: tính c|ch đ{n 

ông. 

 
 

Công cuộc xây dựng tính c|ch đ{n ông không thay đổi khi cậu bé trưởng thành. Trên 

thực tế, công cuộc xây dựng đó chỉ ngày càng mạnh mẽ hơn. Trọng tâm của anh ta vẫn luôn 

là, và sẽ tiếp tục, anh ta là ai, anh ta làm gì, và anh ta kiếm được bao nhiêu tiền cho tới khi 

anh ta cảm thấy mình đ~ ho{n th{nh sứ mệnh. Và chừng n{o người đ{n ông chưa l{m được 

những điều này, phụ nữ vẫn chỉ được khớp vào những vết nứt trong cuộc đời anh ta. Anh ta 

không nghĩ đến chuyện ổn định, sinh con, hay xây nhà với bất cứ ai cho tới khi anh ta có cả 

ba điều đó một c|ch đồng bộ. Tôi không nói rằng anh ta phải hoàn thành xong tất cả những 

nhiệm vụ đó, nhưng ít ra anh ta phải trên con đường thực hiện được những điều đó. 

 
 

Đ}y chắc chắn là cách của bản thân tôi. Tôi sẽ không bao giờ quên mình đ~ cảm thấy 

thất vọng, nản lòng, khốn khổ đến chừng nào khi hồi mới ngo{i hai mươi tuổi, tôi đ~ bị sa 

thải khỏi hãng Ô tô Ford. Tôi vốn đ~ bỏ dở đại học giữa chừng, v{ lúc đó, không việc làm, tôi 

hầu như không có đủ tiền để tự lo cho bản thân mình, nói gì đến gia đình. Điều đó khiến tôi 

cảm thấy không chắc chắn về tương lai – tôi sẽ làm gì, tôi sẽ kiếm được bao nhiêu tiền, và 

chức danh của tôi sẽ là gì. Chức danh “tốt nghiệp đại học” v{ “gi|m định viên của h~ng Ford” 

đ~ ra đi; không có việc làm cũng đồng nghĩa với việc cơ hội để tôi mang những tấm séc lớn 

về nhà là bằng không, và tôi không hề có chút ý niệm nào về cách mình sẽ kiếm tiền. Tôi 

phải mất một thời gian kha kh| để tự lấy lại thăng bằng. Tôi thử qua vài công việc khác 

nhau: tôi sở hữu một doanh nghiệp giặt thảm; tôi bán thảm; tôi bán sản phẩm Amway, Sản 

phẩm giảm cân của Dick Gregory[1], và làm nhân viên bán bảo hiểm của ALW và 

Commonwealth. Tôi điên cuồng làm việc để thu xếp cuộc sống. Tìm kiếm ai đó nghiêm túc 

để ổn định chắc chắn l{ điều tôi hầu như không bao giờ nghĩ tới. 
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Sau đó, v{o một đêm khuya, một phụ nữ m{ tôi thường viết kịch bản h{i cho đ~ khuyến 

khích tôi tới một câu lạc bộ h{i địa phương v{ đăng ký tham dự một đêm diễn nghiệp dư. 

Các bạn thấy đấy, tôi biết mình vốn h{i hước, tôi vốn thường kiếm được v{i đô la – v{i đô la 

ít ỏi – bằng cách viết tài liệu cho những diễn viên hài triển vọng trong vùng, đang cố gắng 

tìm cách thâm nhập vào nghề n{y. Nhưng chính tôi lại thực sự không hề biết phải làm thế 

n{o để tự mình tham gia. Tuy nhiên, người phụ nữ này nhìn thấy điều gì đó ở tôi và khuyên 

tôi lên sân khấu. 

 
 

Và tôi làm. Và tôi khiến mọi người cười vỡ bụng. Tôi kiếm được 50 đô la – ng{y nay đó 

có vẻ không phải số tiền lớn lắm, nhưng khi tôi túng quẫn như hồi đó, có cảm gi|c như số 

tiền đó l{ 5.000 đô la – chỉ nhờ kể chuyện cười. Tôi cũng được bảo đảm sẽ nhận thêm 50 đô 

la nữa nếu, với tư c|ch người chiến thắng, tôi mở một cuộc thi nghiệp dư v{o tối tuần tiếp 

theo. Ngày hôm sau, tôi tới một nhà in và tiêu tốn 15 đô la kiếm được để in danh thiếp, và 

cùng với số điện thoại của tôi, tấm danh thiếp có nội dung như sau: Steve Harvey, Diễn viên 

Hài kịch. Nó thật tẻ nhạt và hời hợt, không hề có một chữ in nổi n{o, nhưng mấy chiếc danh 

thiếp đó tuyên bố rằng tôi là Steve Harvey (tôi là ai), và rằng tôi có t{i năng đcặc biệt về hài 

kịch (tôi làm gì). Tôi sẽ kiếm được bao nhiêu tiền vẫn còn chưa biết, nhưng ít nhất tôi đ~ có 

phần “tôi l{ ai” v{ “tôi l{m gì” xếp hàng ở đấy. 

 
 

Nếu đ{n ông không theo đuổi giấc mơ của họ - nếu chúng tôi không theo đuổi cái “chúng 

tôi l{ ai”, “chúng tôi l{m gì” v{ “chúng tôi kiếm được bao nhiêu tiền”, coi như chúng tôi đ~ 

xong đời. Nhưng ngay gi}y phút chúng tôi tìm được cách giải quyết rắc rối và cảm thấy giấc 

mơ của chúng tôi đang th{nh hình, sức sống mới lại được thổi v{o cơ thể chúng tôi – nó 

khiến chúng tôi đầy sức sống, đầy nhiệt tình và sôi nổi. Từ giây phút tôi trở thành diễn viên 

hài kịch, tôi bước lên sân khấu đó, sẵn s{ng để trở th{nh người giỏi nhất. 

 
 

Kể cả hôm nay, dù tôi có mệt mỏi đến thế nào, dù có chuyện gì xảy ra trong đời, tôi cũng 

không bao giờ đi l{m muộn, v{ tôi chưa từng bỏ lỡ một buổi diễn nào. Tại sao? Bởi vì khi tôi 

tỉnh dậy, giấc mơ của tôi đang được kiểm soát; tôi thực hiện giấc mơ đó một cách mạnh mẽ 

v{ đầy màu sắc mỗi ng{y, dù l{ trên đ{i ph|t thanh trong chương trình Buổi sáng với Steve 
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Harvey, hay trên truyền hình với nhiều dự án khác nhau của tôi, hoặc trên sân khấu, trong 

c|c chương trình Steve Harvey trực tiếp, tôi l{ ai đ~ l{ điều chắc chắn – tôi là Steve Harvey. 

Tôi l{m gì cũng đ~ rõ r{ng: h{i kịch. Và việc tôi kiếm được bao nhiêu tiền hoàn toàn phù 

hợp với điều tôi vẫn luôn muốn cho gia đình v{ bản thân tôi. 

 
 

Và giờ đ}y, tôi có thể để ý quan t}m đến gia đình mình. N{o l{ sơn mỹ thuật trong nhà, 

ốp trần kim loại, ghế da, lũ chó trông nh{, ô tô trong s}n, học phí đại học cho con cái – mọi 

thứ đều được lo đầy đủ, mọi người đều được quan tâm. Tôi có thể lo liệu và chu cấp cho họ 

theo cách mà tôi vẫn luôn mong muốn, tôi có thể bảo vệ họ theo c|ch m{ tôi đ~ được nuôi 

dạy, và trong con mắt của gia đình tôi, không nghi ngờ gì, tôi là một người đ{n ông. Điều đó 

nghĩa l{ đầu óc tôi thanh thản mỗi đêm, khi tôi lên giường ngủ. 

 
 

Đ}y l{ động lực mà mỗi người đ{n ông đều có, dù anh ta là cầu thủ xuất sắc nhất của Giải 

bóng rổ Nhà nghề Mỹ (NBA), hay huấn luyện viên xuất sắc nhất cho bóng đ| thiếu niên 
 

ở vùng nông thôn Minnesota; dù anh ta l{ người đứng đầu một công ty thuộc nhóm Fortune 

500, hay giám sát viên dây chuyền tại một xưởng sản xuất bánh ở địa phương; dù anh ta l{ 

nhân vật nòng cốt của một tập đo{n kinh tế quan trọng, hay thủ lĩnh của đ|m lưu manh đầu 

đường xó chợ. Có một điều được mã hóa trong ADB của giống đực, đó l{ chúng tôi l{ người 

chu cấp và bảo vệ cho gia đình, v{ mỗi điều chúng tôi l{m đều hướng đến mục đích bảo đảm 

thực hiện được điều đó. Nếu một người đ{n ông có đủ khả năng chi trả cho một nơi để ở, 

anh ta có thể bảo vệ gia đình mình khỏi các nhân tố của môi trường bên ngoài; nếu anh ta 

có đủ khả năng mua một đôi gi{y cho con mình, anh ta có thể đủ tự tin để đưa con c|i tới 

trường với cảm giác yên tâm và vui vẻ; nếu anh ta có đủ tiền mua thịt tại cửa hàng tạp 

phẩm, anh ta có thể yên tâm rằng mình có thể nuôi sống cả gia đình. Đ}y l{ tất cả những 
 
điều mà bất kỳ người đ{n ông n{o cũng muốn; chỉ thiếu bất cứ điều gì, anh ta sẽ không cảm 

thấy mình l{ đ{n ông. 

 
 

Thậm chí hơn thế nữa, chúng tôi muốn cảm thấy mình là số một. Chúng tôi muốn là 

Người Giỏi Nhất trong một lĩnh vực nhất định n{o đó. L{ người chịu trách nhiệm. Chúng tôi 

biết chúng tôi sẽ không trở th{nh người đứng đầu trong mọi tình huống, nhưng ở đ}u đó 

trong cuộc sống của mình, chúng tôi sẽ trở th{nh người có thể chỉ đạo mọi người bởi vì điều 
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đó quan trọng đối với chúng tôi. Chúng tôi muốn được quyền khoe khoang chút đỉnh – 

quyền có thể nói “Tôi l{ số một”. Phụ nữ dường như không qu| quan t}m đến điều này. 

Nhưng đối với đ{n ông chúng tôi? Đó l{ tất cả. Sau khi chúng tôi đ~ đạt được điều đó, điều 

tối quan trọng là chúng tôi có thể phô trương những gì mình có vì đ~ trở thành số một. 

Chúng tôi phải có cơ hội khoe khoang điều đó, v{ phụ nữ sẽ phải thấy được điều đó – nếu 

không, trở thành số một có lợi lộc gì chứ? 

 
 

Các bạn cần biết điều này bởi vì các bạn phải hiểu động cơ thúc đẩy người đ{n ông – tại 

sao anh ta lại không ở nhà, tại sao anh ta lại dành quá nhiều thời gian cho công việc, tại sao 

anh ta lại trông chừng đồng tiền của mình theo c|ch như vậy. Bởi vì trong thế giới của anh 

ta, anh ta sẽ bị những người đ{n ông kh|c đ|nh gi|, căn cứ vào việc anh ta là ai, anh ta làm gì, 

anh ta kiếm được bao nhiêu tiền. Điều đó t|c động đến tính khí vàm tâm trạng của anh ta. 

Nếu bạn biết anh ta chưa ở vị trí như anh ta mong muốn, hoặc chưa đi đúng con đường để 

đến với vị trí anh ta muốn, thì khi đó những thay đổi tâm trạng của anh ta ở nhà trở nên dễ 

hiểu hơn đối với bạn. Chuyện bạn không thể buộc anh ta ngồi xuống nói chuyện trở nên 

hợp lý hơn. V{ trạng th|i t}m lý “xoay như chong chóng” của anh ta trở nên dễ hiểu hơn đối 

với bạn. Thực sự, tất cả đều gắn với ba điều thúc đẩy anh ta. 

 
 

Vậy, nếu đ}y l{ điều anh ta đang phải trăn trở, v{ anh ta chưa thu xếp được các vấn đề 

anh ta là ai, anh ta làm gì, anh ta kiếm được bao nhiêu tiền theo cách anh ta thấy phù hợp, 

anh ta có thể chưa đối xử được với bạn theo cách anh ta muốn. Anh ta không thể ngồi đó 

chuyện trò với bạn, hay tơ tưởng đến hôn nh}n v{ gia đình, nếu đầu óc anh ta còn bận nghĩ 

đến việc làm thế n{o để kiếm tiền, làm thế n{o để có được vị trí tốt hơn, l{m thế n{o để trở 

thành kiểu người đ{n ông m{ anh ta muốn trở thành vì bạn. 

 
 

Theo kinh nghiệm của tôi, những thực tế này không dễ chấp nhận đối với phần lớn phụ 

nữ. Nhiều người trong các bạn cho rằng nếu một người đ{n ông thực sự yêu bạn, hai người 

nên cùng nhau theo đuổi những giấc mơ. Sự ổn định rất quan trọng đối với bạn, nhưng bạn 

thích cùng nhau xây dựng nền tảng cho mối quan hệ của hai người, cho dù vị trí của người 

đ{n ông l{ thế nào trong cuộc đời. Điều này thật đ|ng tr}n trọng, nhưng thực sự đó không 

phải l{ c|ch đ{n ông muốn thực hiện. Anh ta sẽ để mắt đến những ước vọng của cuộc đời, 
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v{ ước vọng đó có thể chưa hửan là bạn nếu anh ta chưa tới được vị tí anh ta muốn trong 

đời. Chúng tôi hoàn toàn không thể tập trung vào cả hai mục tiêu – đơn giản là chúng tôi 

không t{i năng tới mức đó, xin lỗi. 

 
 

Hãy nhớ, một người đ{n ông không cần phải kiếm được rất nhiều tiền ngay ở thời điểm 

hiện tại; chừng nào anh ta thấy những giấc mơ của mình đang được thực hiện – chức danh 

đ~ rõ r{ng đối với anh ta, vị trí của anh ta đang dẫn anh ta đi đúng hướng tới nơi m{ anh ta 

muốn, và anh ta biết rồi anh ta sẽ có tiền – khi đó anh ta có thể thư gi~n hơn một chút xíu, 

với nhận thức rằng anh ta sắp sửa trở th{nh người đ{n ông như anh ta mong muốn. Cách 

bạn có thể giúp anh ta đạt được điều đó l{ giúp anh ta tập trung vào giấc mơ của mình, thấy 

được tầm nhìn, và thực hiện kế hoạch của anh ta. Nếu bạn có thể nhìn thấy mình trong kế 

hoạch đó (bạn có thể hiểu rõ hơn điều n{y trong chương “Năm C}u Mọi Phụ Nữ Nên Hỏi 

Trước Khi Gắn Bó Quá Sâu Sắc”), vậy thì h~y b|m đuổi điều đó. Bởi vì khi anh ta đạt tới 

được mức độ th{nh công như anh ta hy vọng, anh ta sẽ trở thành một người đ{n ông tốt 

hơn, hạnh phúc hơn vì điều đó – và bạn cũng sẽ hạnh phúc hơn. 

 
 
 
 

 

2. TÌNH YÊU CỦA CHÚNG TÔI KHÔNG NHƯ CỦA CÁC BẠN 
 
 
 

 

Không gì trên hành tinh này có thể so sánh với tình yêu của một phụ nữ - nó thật nhân 

hậu v{ đầy trắc ẩn, kiên nhẫn và nâng niu, hào phóng và ngọt ng{o v{ vô điều kiện. Thuần 

khiết. Nếu bạn l{ người đ{n ông của cô ấy, cô ấy sẵn s{ng đi trên nước và xuyên qua cả quả 

núi vì bạn, cho dù bạn đ~ h{nh động thế nào, cho dù bạn đ~ l{m những chuyện điên rồ gì, 

cho dù đó l{ thời điểm n{o hay đòi hỏi là gì. Nếu bạn l{ người đ{n ông của cô ấy, cô ấy sẽ trò 

chuyện với bạn cho tới khi chẳng còn lời n{o để nói, động viên bạn khi bạn ở thời điểm tệ 

hại nhất trong cuộc đời mà bạn cho rằng chẳng còn con đường nào thoát ra, ôm bạn trong 

tay khi bạn ốm, và mỉm cười với bạn khi bạn vui. Và nếu bạn l{ người đ{n ông của cô ấy và 

cô ấy yêu bạn – ý tôi là thực sự yêu bạn – cô ấy sẽ sưởi ấm cho bạn khi bạn lạnh, động viên 

bạn khi bạn thất vọng, bảo vệ bạn kể cả khi cô ấy không chắc lắm liệu bạn có đúng hay 
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không, và lắng nghe từng lời của bạn, kể cả khi bạn chẳng nói điều gì đ|ng nghe. V{ cho dù 

bạn có làm gì, cho dù bạn bè cô ấy có sập cánh cửa của mối quan hệ bao nhiêu lần, cô ấy sẽ 

vẫn dành những điều tốt đẹp nhất cho bạn và thậm chí còn hơn thế, và tiếp tục cố gắng 

gi{nh được trái tim bạn, kể cả khi bạn h{nh động như thể mọi điều cô ấy l{m để thuyết phục 

bạn rằng cô ấy l{ Người Ấy đều l{ chưa đủ. 

 
 

Đó l{ tình yêu của phụ nữ - nó chịu đựng bền bỉ trước thử thách của thế giới, lý lẽ, và 

mọi hoàn cảnh. 

 
 

V{ đ}y cũng chính l{ c|ch mọi phụ nữ chờ đợi đ{n ông chúng tôi đ|p lại tình yêu của họ. 

Hỏi bất kỳ người phụ nữ nào về tình yêu họ mong muốn nhận được từ một người đ{n ông, 

câu trả lời sẽ là thế này: tôi muốn anh ấy khiêm tốn và thông minh, h{i hước và lãng mạn, 

nhạy cảm và nhẹ nh{ng, v{ hơn hết, ủng hộ tôi. Tôi muốn anh ấy nhìn vào mắt tôi và nói 

rằng tôi xinh đẹp và rằng tôi hoàn thiện anh ấy. Tôi muốn một người đ{n ông đủ nhạy cảm 

để khóc khi anh ta bị tổn thương, l{ người sẽ giới thiệu tôi với mẹ anh ấy cùng một nụ cười 

trên môi, l{ người sẽ yêu con c|i v{ động vật, v{ l{ người sẵn sàng thay bỉm cho con và rửa 

b|t, v{ l{m điều đó m{ không đợi tôi phải lên tiếng nhờ. Và nếu anh ấy có một cơ thể đẹp, và 

rất nhiều tiền, và những đôi gi{y đắt tiền không vết xước, điều đó cũng sẽ rất tuyệt. Amen. 

 
 

Vậy thì tôi ở đ}y để cho các bạn biết rằng chờ đợi kiểu tình yêu như vậy – mức độ hoàn 

hảo như vậy – từ một người đ{n ông l{ điều không thực tế. Đúng l{ như vậy, tôi khẳng định 
 

– điều đó sẽ không xảy ra, không bao giờ, không có cách nào. Bởi vì tình yêu của một người 
 

đ{n ông không giống như tình yêu của một phụ nữ. 
 

 

Xin các bạn đừng vội bối rối – tôi không nói srằng đ{n ông chúng tôi không biết yêu. Tôi 

chỉ nói rằng tình yêu của một người đ{n ông kh|c cơ – nó đơn giản hơn, trực tiếp hơn rất 

nhiều, và có lẽ hơi khó đạt được hơn. Tôi sẽ tiết lộ với các bạn ở chừng mực này: một người 

đ{n ông đang yêu bạn có lẽ sẽ không gọi điện cho bạn nửa tiếng một lần và cập nhật cho bạn 

xem anh ta yêu bạn nhiều hơn mức n{o v{o lúc năm rưỡi chiều so với lúc năm giờ chiều, 

anh ta sẽ không ngồi vuốt ve tóc bạn, và lau trán bạn bằng khăn lạnh trong khi bạn uống 

từng ngụm trà nóng và nghỉ ngơi cho khỏe. 
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Dẫu vậy, tình yêu của anh ta vẫn là tình yêu. 
 

 

Nó chỉ khác với tình yêu mà phụ nữ trao tặng, và trong nhiều trường hợp, mong muốn. 
 

 

Tôi cho rằng nếu các bạn có thể nhận ra một cách chính xác một người đ{n ông yêu thế 

nào, các bạn có thể thấy rằng người đ{n ông đứng trước mặt bạn thực sự đang trao cho bạn 

những điều tốt đẹp nhất hoặc còn hơn thế. Làm thế n{o để bạn biết khi nào thì một người 

đ{n ông yêu bạn? Đơn giản: anh ta sẽ làm từng điều trong ba điều dưới đ}y. 

 
 
 
 
 
 

 

TUYÊN BỐ 
 

 

Nếu người đ{n ông của bạn yêu bạn, anh ta sẽ sẵn sàng nói với bất cứ ai và mọi người 

rằng, “Nhìn n{y, đ}y l{ người phụ nữ của tôi” hay “đ}y l{ bạn gái của tôi”, “mẹ của con tôi”, 

hay “vợ tôi”. Nói c|ch kh|c, bạn sẽ có một chức danh – một chức danh chính thức vươn xa 

hơn rất nhiều so với “đ}y l{ bạn tôi,” hay “đ}y l{ _____ (h~y điền tên bạn v{o đ}y)”. Đó l{ vì 

một người đ{n ông đ~ đặt bạn vào vị trí quan trọng nhất trong tim – người đ{n ông thực sự 

có tình cảm với bạn – sẽ tặng bạn một chức danh. Chức danh đó l{ c|ch anh ta cho tất cả 

những người nghe anh ta nói biết rằng anh ta tự h{o được ở bên bạn, và anh ta có kế hoạch 

dành cho bạn. Anh ta nhìn thấy mình trong một mối quan hệ l}u d{i v{ đầy cam kết với bạn, 

và anh ta tuyên bố điều đó cho tất cả những người muốn nghe vì anh ta nghiêm túc về 

chuyện đó – đó có lẽ l{ điểm bắt đầu của điều gì đó đặc biệt. 

 

 

Một người đ{n ông tuyên bố rằng bạn là của riêng anh ta cũng muốn hàm ý tuyên bố 

chủ quyền đối với bạn – rằng bạn là của anh ta. Anh ta đ~ khiến mọi người chú ý. Bất cứ 

người đ{n ông n{o nghe thấy một người kh|c nói “đ}y l{ người phụ nữ của tôi” đều biết rằng 

mọi trò chơi/mưu mẹo/kế hoạch/}m mưu mình định d{nh cho người phụ nữ xinh đẹp và 

quyến rũ đang đứng trước mặt ấy đều phải trì hoãn lại cho tới khi người phụ nữ độc 



https://thuviensach.vn

Ebook miễn phí tại: Webtietkiem.com 
 

  
 

thân tiếp theo bước vào phòng, bởi vì một người đ{n ông kh|c đ~ tuyên bố rõ ràng rằng 

“người này là của tôi và cô ấy không dành cho bất cứ dự định hay kế hoạch nào của anh ta.” 

Đó l{ tín hiệu đặc biệt m{ đ{n ông chúng tôi đều nhận ra và tôn trọng như mật mã chung cho 

“hoa đ~ có chủ”. 

 
 

Nếu anh ta giới thiệu bạn l{ “bạn” anh ta, hoặc bằng tên bạn, chẳng nghi ngờ gì, bạn chỉ 

là vậy. Anh ta không nghĩ về bạn nhiều hơn thế. Trong trái tim bạn, hơn ai hết, thưa c|c quý 

cô, các bạn đều biết điều này. Trên thực tế, khi tôi giải thích điều này với một người bạn của 

tôi, cô chỉ cười v{ cười bởi vì tôi cô đã nhận ra điều đó – tận mắt thấy điều đó tại một bữa 

tối Giáng sinh hằng năm m{ mười hai năm nay năm n{o cô cũng tham dự với gia đình v{ 

mấy người bạn thân. Cô nói rằng có một anh chàng xuất hiện mỗi năm với một cô gái mới – 

cứ cô năm sau lại xinh hơn cô năm trước – và một câu chuyện mới về việc làm hay kỳ nghỉ 

hay công việc kinh doanh mới hoặc bất cứ điều gì về anh ta. Trong khi những câu chuyện và 

những người phụ nữ cứ tiếp tục thay đổi, điều duy nhất không đổi l{ điều này: không ai 

trong số những phụ nữ n{y được giới thiệu là bạn g|i hay người phụ nữ của anh ta. Họ luôn 

luôn, không hề có chút lưỡng lự, được giới thiệu bằng tên riêng. Chấm hết. V{ sau đó anh ta 

sẽ giành cả phần còn lại của buổi tối hôm khư khư một ly rượu mạnh, chuyện trò với bạn bè 

v{ đồng nghiệp cũ, để mặc cô ấy ngồi một mình ở bàn, trông thật lạc lõng và kỳ cục trong bộ 

v|y đẹp đẽ, cố gắng hết sức để hòa nhập với mọi người. Mọi người ngồi ở b{n đều biết rằng 

ngay gi}y phút hai người đó ra khỏi cửa và ra về, không ai trong số những người tham dự 

bữa tiệc hằng năm n{y sẽ gặp lại cô ấy đi cùng anh ta một lần nữa. 

 
 

Sau đó v{o một bữa tiệc Giáng sinh gần đ}y, anh ta xuất hiện với người phụ nữ mới – 

ngón tay anh ta đan v{o ngón tay cô, cả hai đều mỉm cười rạng rỡ như hoa. Anh ta giới thiệu 

cô l{ “người phụ nữ” của anh ta, và ngay lập tức, mọi người đều biết chuyện gì đ~ xảy ra. 

Nhưng điều đó không chỉ vì cái chức danh m{ anh ta trao cho cô; đó l{ vì những h{nh động 

ẩn giấu đằng sau. Anh ta nắm tay cô, nhìn thẳng vào cô khi nói chuyện, giới thiệu cô với tất 

cả những người xung quanh – từ đồng nghiệp cho tới bạn bè thân, chạy tới quầy bar để lấy 

đồ uống cho cô, v{ khiêu vũ với cô như thể anh ta không muốn đêm đó kết thúc. Và khi mọi 

người ra về tối hôm đó, họ đều biết sẽ gặp lại người phụ nữ này một lần nữa, những ngón 
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tay đan chặt với anh ch{ng độc thân vẫn luôn mải mê vui chơi cho tới giờ phút đó, một anh 

chàng thay phụ nữ như Diana Ross thay |o tại một buổi hòa nhạc. 

 
 

Và bạn cũng có thể đo|n ngay được. Khi họ trở lại bữa tiệc đó v{o năm sau, cô đã có một 

tước hiệu mới: hôn thê. Chắc chắn, cô đ~ có mặt trong kế hoạch của người đ{n ông. 

 
 

Vì thế, nếu bạn đ~ hẹn hò một người trong ít nhất chín mươi ng{y m{ bạn chưa hề gặp 

mẹ anh ta, hai người không đi nh{ thờ cùng nhau, hai người không gặp gỡ gia đình hay bạn 

bè anh ta, v{ anh ta đưa bạn tới một nơi hội họp đông người với mục đích giao tiếp xã 

hội/công việc, và giới thiệu bạn bằng tên, vậy thì bạn không nằm trong kế hoạch của anh ta 
 

– anh ta không thấy bạn trong tương lai của anh ta. Nhưng ngay gi}y phút anh ta trao tặng 

bạn một chức danh – giây phút anh ta tuyên bố chủ quyền đối với bạn trước mặt những 

người có ý nghĩa gì đó trong cuộc đời anh ta, dù đó l{ anh trai, em g|i hay sếp của anh ta – đó 

l{ gi}y phút bạn biết người đ{n ông của bạn đ~ đưa ra tuyên bố. Anh ta tuyên bố ý định của 

mình đối với bạn – v{ công khai điều đó cho những người cần biết thông tin đó. Tuyên bố là 

chìa khóa – bạn sẽ biết liệu một người đ{n ông có nghiêm túc với bạn không khi anh ta 

tuyên bố chủ quyền đối với bạn. 

 
 
 
 
 
 

 

CHU CẤP 
 

 

Khi m{ chúng tôi đ~ tuyên bố chủ quyền đối với bạn, và bạn đ|p lại vinh dự đó, chúng 

tôi sẽ bắt đầu mang thịt lợn xông khói về nhà. Nói một c|ch đơn giản, một người đ{n ông 

yêu bạn sẽ mang tiền về nh{ để đảm bảo bạn và bọn trẻ có những gì các bạn cần. Đó là vai 

trò của chúng tôi – mục đích của chúng tôi. Từ nhiều thiên niên kỷ nay, xã hội đ~ dạy dàn 

ông chúng tôi rằng nhiệm vụ quan trọng bậc nhất của chúng tôi l{ đảm bảo cho gia đình 

mình ổn định – dù chúng tôi sống hay là chết, những người mà chúng tôi yêu không phải 

thiếu thốn gì hết. Đ}y chính l{ điều hết sức cốt lõi của phẩm c|ch đ{n ông – là trụ cột gia 

đình. Mọi chuyện rốt cuộc chỉ là thế. (Ừm, cũng có một v{i điều khác nữa; ví dụ, người đ{n 
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ông có t{i năng đến mức nào –tôi không nói về vấn đề tài chính – và anh ta có thể chu cấp 

tốt đến mức nào – bây giờ thì tôi nói đến vấn đề tài chính). Nếu một người đ{n ông ở vị thế 

bị nghi ngờ về khả năng chu cấp, cả về tài chính và các vấn đề khác, cho những người anh ta 

yêu, bạn cũng có thể sớm có khả năng chu cấp tốt cho người phụ nữ v{ lũ trẻ của mình, anh 

ta càng cảm thấy mạnh mẽ v{ đầy sức sống hơn. Nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng đó l{ sự 

thật. 

 
 

Là trụ cột gia đình, người đ{n ông trả tiền cho c|c hóa đơn cần được thanh toán – tiền 

thuê nh{, chi phí sưởi ấm và chiếu sáng, chi phí xe cộ; anh ta mua tạp phẩm; anh ta trả tiền 

học phí cho con cái; và anh ta lo liệu các chi phí khác của một gia đình. Anh ta sẽ không tiêu 

tiền vào những việc lặt vặt rồi mang đến cho bạn số còn lại, và anh ta sẽ không ích kỷ chỉ 

đưa cho bạn một phần nhỏ và giữ số còn lại cho bản thân mình. Một người dàn ông thực sự 

yêu bạn sẽ không bao giờ phải đợi tới khi bạn hỏi xin tiền để mua những vật dụng cần thiết 
 

– anh ta sẽ đảm bảo rằng bạn không cần và không thiếu gì hết, bởi vì mỗi cái vỗ nhẹ vào 

lưng m{ anh ta nhận được khi mang thêm tiền về nhà, mỗi nụ hôn mà anh ta nhận được khi 
 

đưa tiền cho bạn để mua quần áo cho con cái mặc đi học, đồ dùng học tập v{ đồ chơi cho 

con, từng chút biết ơn anh ta nhận được khi giữ cho đèn s|ng v{ c|p truyền hình thông suốt, 

sẽ giúp n}ng cao lòng can đảm của một người đ{n ông. Đó l{ lý do, nếu anh ta l{ người 
 

đ{n ông thực thụ, anh ta sẽ luôn đẩy việc mua gì đó cho bản thân mình xuống sau trách 

nhiệm chu cấp cho gia đình. Nhu cầu của chính anh ta có một bộ đồ chơi golf mới hoặc một 
 
đôi gi{y đắt tiền hoặc một chiếc xe ô tô đẹp đẽ hoặc bất cứ thứ gì m{ đ{n ông thích mua sẽ 

đều trở nên mờ nhạt so với việc chu cấp cho những người anh ta yêu, bởi vì những câu lạc 

bộ golf đó không thể khiến anh ta ưỡn vai tự hào theo cách mà sự biết ơn thật lòng của một 

người phụ nữ l{m được. Do vậy, mọi điều mà anh ta làm là cố gắng bảo đảm cho người phụ 

nữ m{ anh ta yêu có được điều cô ấy cần. 

 
 

Tôi biết rằng chờ đợi một người đ{n ông chăm sóc bạn về mặt tài chính, cho dù không 

hề đề nghị, trong một thời đại mà phụ nữ đ~ được nuôi dạy phải độc lập về tài chính với 

đ{n ông, sẽ làm bạn lưỡng lự; nếu bạn đ~ được dạy cả đời rằng phải tự trả tiền cho phần ăn 

của bạn vào những lần hò hẹn, tự rút ví trả tiền cho c|c hóa đơn của nhà mình, nếu bạn liên 

tục được nhắc nhở rằng bạn không thể phụ thuộc vào một người đ{n ông về bất cứ phương 
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diện gì, tôi có thể hiểu tại sao bạn lại không thể hỏa hiệp với khái niệm đơn giản n{y. Nhưng 

hãy nhớ điều gì thúc đẩy một người đ{n ông; những người đ{n ông thực thụ l{m điều họ 

phải l{m để đảm bảo những người thân yêu của họ được chăm sóc chu đ|o, có quần áo mặc, 

có nh{ để ở, v{ được thỏa mãn ở mức độ hợp lý, và nếu họ làm bất cứ điều gì kém hơn thế, 

họ không phải l{ đ{n ông – hay chúng ta có thể nói rằng, anh ta chưa phải l{ người đ{n ông 

của bạn, bởi vì rốt cuộc anh ta sẽ l{m điều này cho con gái của một người n{o đó, có lẽ 

không phải bạn. 

 
 

Tất nhiên, quá nhiều người đ{n ông né tr|nh tr|ch nhiệm này, có thể là vì ích kỷ, ngốc 

nghếch, hoặc đơn giản l{ không đủ khả năng, hoặc là kết hợp của cả ba. Nhưng một số người 

kh|c thì đơn giản l{ không được giáo dục, không có nguồn lực, v{ không có đủ phương tiện 

cần thiết để có thể kiếm đủ tiền. Và nếu một người đ{n ông không thể trở thành trụ cột của 

gia đình, anh ta sẽ không cảm thấy mình là một người đ{n ông, v{ anh ta bỏ chạy để lẩn trốn 

cảm giác kinh khủng rằng mình bất tài, hoặc anh ta sẽ chôn vùi những cảm gi|c đó trong ma 

túy v{ đồ uống có cồn. Thực tế, bạn có thể thấy rất nhiều dấu hiệu bệnh lý biểu hiện ở 

những người đ{n ông tầm thường đều bắt nguồn từ thực tế rằng họ không có đủ khả năng 

chu cấp cho gia đình. Một số cố gắng dùng cách phạm tội để bù đắp cho điều đó (rõ r{ng, c|c 

nh{ tù của chúng ta cho thấy c|ch đó không hiệu quả); một số sử dụng ma túy (những góc 

phố của chúng ta cho thấy c|ch đó cũng không hiệu quả nốt); một số đơn giản là bỏ chạy (số 

phụ nữ nuôi con một mình, và trở nên nghèo đói vì điều đó, cũng cho ta biết rằng điều đó 

chắc chắn không hiệu quả). Nhưng hỏi bất cứ ai trong số những người đ{n ông không tự l{m 

mình được điều dúng đắn hoặc hỏi những người thân của họ xem họ hối tiếc điều gì nhất, v{ 

tôi cược với các bạn rằng đa số trong số họ sẽ nói điều giống nhau: họ ước gì họ có khả năng 

l{m trụ cột gia đình. 

 

 

Tất nhiên, một số đ{n ông thì từ chối thẳng thừng việc chia sẻ tiền trong túi với người 

phụ nữ của mình. Như một số bài hát rap và tạp chí hip-hop cho bạn biết, những người đ{n 

ông này cảm thấy bị “chơi xỏ” nếu họ chu cấp bất cứ thứ gì có giá trị tiền nong cho phái kia. 

Một số đ{n ông thậm chí còn gán cho mỗi và mọi phụ nữ chờ đợi chồng sắp cưới chu cấp 

tiền bạc cho mình một danh xưng vô cùng thuận tiện và hiển nhiên là rất xấu: “kẻ đ{o mỏ”. 

Ồ, khi liên quan đến phụ nữ, ng{y nay danh xưng đó được lật đi lật lại cứ như bột mì trong 
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một cửa hàng bánh pizza ở New York. Trên thực tế, đ{n ông đ~ sắp đặt tốt đến mức nhiều 

phụ nữ nghĩ rằng nếu họ chỉ xa xôi chờ đợi đ{n ông trả tiền cho bữa tối của họ hay mua cho 

họ một ly đồ uống tại quầy rượu, hoặc đặt ra bất cứ yêu cầu nào về t{i chính cho người đ{n 

ông của mình, họ đ~ trở thành những kẻ đ{o mỏ. 

 
 

Tuy nhiên, tôi ở đ}y để nói với các bạn, các quý cô, rằng thuật ngữ “đ{o mỏ” l{ một trong 

những cái bẫy m{ đ{n ông chúng tôi đặt ra để giữ các bạn tránh xa tiền bạc của chúng tôi; 

chúng tôi tạo ra thuật ngữ đó cho c|c bạn để chúng tôi có thể giữ nguyên vẹn tiền của mình 

mà vẫn nhận được mọi thứ chúng tôi muốn từ các bạn trong khi các bạn sẽ không đề nghị 

hoặc chờ đợi trách nhiệm rất cơ bản v{ đầy bản năng m{ đ{n ông trên khắp thế giới buộc 

phải đảm nhận và nắm giữ. Đó l{ một thuật ngữ “lừa phỉnh”, thưa c|c quý cô – thuật ngữ có 

cơ sở hết sức chính đ|ng (tất nhiên, có những phụ nữ yêu đương v{ kết hôn với dàn ông 

hoàn toàn vì lý do tiền bạc lạnh lùng), nhưng l{ thuật ngữ được áp dụng sai lầm và gần như 

cho bất cứ người phụ nữ nào thể hiện rõ ràng rằng cô ấy chờ đợi người đ{n ông của mình 

ho{n th{nh nghĩa vụ của một người đ{n ông. Hãy biết điều này: Bạn có quyền chờ đợi một 

người đàn ông trả tiền cho bữa tối, vé xem phim, phí vào câu lạc bộ, hay bất cứ thứ gì khác 

mà anh ta phải trả để đổi lấy thời gian của bạn. Các bạn cũng phải nên thôi cái kiểu cách ngớ 

ngẩn “Tôi sẽ tự trả tiền cho bữa tối để anh ta biết tôi không cần anh ta”. Như tôi sẽ chỉ ra 

trong chương tiếp theo, “Ba Điều Mọi Người Đ{n Ông Đều Cần: Ủng hộ, Chung thủy, v{ B|nh 

quy,” một người đ{n ông – phải l{ người đ{n ông thực thụ - muốn cảm thấy họ được cần 

đến. Và cách dễ dàng nhất giúp anh ta đạt được điều đó l{ để anh ta chu cấp cho bạn. 

Chuyện này hoàn toàn công bằng. 

 
 

Và nếu anh ta yêu bạn? Ồ, anh ta sẽ mang từng xu về nhà cho bạn. Anh ta sẽ không trở 

về nh{ sau khi đ~ tiêu phí hết tiền vào cờ bạc v{ nói “Đ}y l{ 100 đô la, tuần này anh chỉ có 

thế.” Anh ta sẽ về thẳng nhà cùng với tờ séc, và nếu còn lại gì đó sau khi anh ta chăm sóc 

mọi nhu cầu của bạn, khi đó anh ta mới dùng để chơi. Đ}y l{ công việc của đ{n ông, c|c bạn 

thân mến. Đó l{ c|ch chúng tôi l{m. 

 
 

Có nhiều c|ch kh|c nhau để chu cấp ngoài cách chu cấp tiền bạc. Người đ{n ông của bạn 

có thể khánh kiệt, nhưng anh ta sẽ làm mọi điều có thể để đền bù cho điều này bằng việc 
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đ|p ứng các nhu cầu của bạn theo những cách rõ ràng khác. Nếu bạn hết đồ tạp phẩm, anh 

ta có thể không có khả năng đưa tiền cho bạn để tới cửa h{ng, nhưng anh ta có thể có thêm 

chút gì đó trong tủ lạnh và tủ bếp để bạn đủ dùng cho tới khi anh ta có thể đưa thêm cho 

bạn v{i đô la. Nói cách khác, anh ta sẽ không để bạn phải nhịn đói. Nếu xe của bạn hỏng, anh 

ta có thể không đủ tiền trả cho thợ máy tới sửa, nhưng anh ta vẫn có thể gọi bạn bè tới giúp 

kéo xe của bạn vào lề đường rồi đưa bạn tới chỗ làm cho tới khi anh ta tìm ra cách trả tiền 

sửa xe cho bạn. Nếu bạn cần treo tranh ảnh lên tường, hay bồn rửa bát của bạn bị tắc, hoặc 

bạn muốn lắp một cái cửa ga ra mới, một người đ{n ông yêu bạn sẽ trèo lên cái thang cao 

s|u mét để treo bức tranh đó lên tường, đặt một chiếc thùng xuống phía dưới để hứng nước 

tràn ra từ bồn rửa trong khi anh ta đi tìm đúng dụng cụ cần thiết để chữa đường ống, và bò 

ra nghiên cứu quyển hướng dẫn trong nhiều giờ để tìm ra cách lắp cái cửa ga ra đó cho bạn. 

Chu cấp cho những người anh ta yêu và quan tmâ, cho dù bằng tiền bạc hay công sức lao 

động, là một phần trong AND của một người đ{n ông, v{ nếu yêu v{ quan t}m đến bạn, 

người đ{n ông sẽ chu cấp cho bạn tất cả những thứ đó theo c|ch ho{n to{n không có giới 

hạn. 

 
 
 
 
 
 

 

BẢO VỆ 
 

 

Khi một người đ{n ông thực sự yêu bạn, bất kỳ ai nói, làm, gợi ý, hoặc thậm chí nghĩ về 

điều gì đó xúc phạm đến bạn đều sẽ phải đối mặt với nguy cơ bị hạ đo v|n. Người đ{n ông 

của bạn sẽ phá hủy bất cứ thứ gì và mọi thứ trên con đường của anh ta để đảm bảo bất cứ ai 

thiếu tôn trọng bạn phải trả gi| cho điều đó. Đó l{ bản chất của anh ta. Bạn chọn bất cứ giống 

lo{i đ{n ông n{o trên h{nh tinh n{y, v{ điều đó luôn đúng: không ai được phép thiếu tôn 

trọng gia đình họ mà không phải trả giá – hoặc ít ra là không gây ra một cuộc chiến nghiêm 

trọng. Điều này là bẩm sinh – được công nhận và tôn trọng từ mối quan hệ đầu tiên của một 

người đ{n ông, mối quan hệ với chính mẹ mình. Dù có thể chưa biết tình yêu vô điều kiện l{ 

gì, nhưng một cậu bé sẽ không bao giờ (a) chấp nhận rằng mẹ cậu ta có khả năng phạm sai 

lầm, hoặc (b) để ai đó nói hoặc l{m điều gì đó với mẹ mình. Điều này thực tế 
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được dạy cho giới đ{n ông ngay từ trong bụng mẹ - che chở cho mẹ, bảo vệ mẹ, không để ai 

nói bất cứ điều gì về mẹ mình hoặc làm bất cứ điều gì với mẹ mình, và nếu có, cho họ biết 

đ~ đến lúc phải l{m điều đó ở nơi kh|c. Đ}y chắc chắn cũng l{ c|ch điều n{y được dạy trong 

gia đình tôi. Tôi còn nhớ rất rõ khi tôi còn nhỏ, khoảng tám tuổi hoặc tầm đó, đứng chờ mẹ 

tôi mặc |o kho|c để hai mẹ con đi xe buýt xuống khu trung tâm thành phố. Bố tôi bước vào 

phòng và nói, rất đơn giản, “Con v{ mẹ con sẽ xuống khu trung tâm – hãy trông nom mẹ.” Đó 

l{ nguyên tắc số một trong gia đình của bố tôi: Đừng có về lại nhà khi không có mẹ và các chị 

em gái. Ta hoàn toàn có thể tự tử hoặc lên xe buýt m{ đi đ}u đó kh|c, nhưng không được trở 

lại m{ không đi cùng mẹ và các chị em gái. Giờ thì tôi biết rõ và cực kỳ rõ rằng nếu bất cứ ai 

chỉ cần giơ một ngón tay lên với mẹ tôi, tôi cũng sẽ chẳng l{m được điều gì về chuyện đó – 

rằng thực sự mẹ phải trông chừng tôi trên chuyến xe buýt đó. Nhưng thưa c|c bạn, tôi đ~ ở 

trên xe buýt và trong cửa hàng với bộ ngực ưỡn ra, thề rằng tôi sẽ l{m gì đó để bảo vệ gia 

đình mình. 

 

 

Bởi vì đó l{ điều tôi có bổn phận phải làm. 
 

 

Thực sự, đó l{ điều mà mỗi người đ{n ông phải làm – và sẵn sàng làm – cho những 

người mà tôi họ đ~ tuyên bố và chu cấp. Một khi anh ta đ~ nói anh ta quan t}m đến bạn, 

bạn là của sở hữu đầy tự h{o đối với anh ta. Nếu anh ta nghe bạn cãi cọ với một người thu 

tiền hóa đơn, anh ta sẽ nói “Em nói chuyện với ai vậy? Để anh nói chuyện thật nhanh với 

anh ta.” Nếu chồng cũ của bạn gọi và làm bạn buồn bực, người đ{n ông của bạn sẽ nói 

chuyện với anh ta về chuyện đó. Nếu anh ta thấy con cái bạn làm bạn đau lòng v{ đang ra 

ngo{i tầm tay bạn, người đ{n ông của bạn cũng sẽ nói chuyện với chúng về chuyện đó. Nói 

c|ch kh|c, anh ta sẽ bảo vệ v{ đứng đầu gia đình bởi vì anh ta biết một người đ{n ông thực 

thụ là một người bảo vệ. Không có người đ{n ông thực thụ n{o đang sống trên đời mà không 

bảo vệ những gì thuộc về mình. Đó l{ vấn đề tự trọng. 

 
 

Tôi sẽ lập luận rằng đ}y chắc chắn là một trong những điều chính yếu mà bất cứ người 

phụ nữ n{o cũng muốn ở người đ{n ông của mình, bởi vì đó l{ điều c|c cô g|i được nuôi dạy 

phải trông đợi – rằng họ có thể tin rằng những người đ{n ông quan trọng nhất trong cuộc 

đời họ sẽ chiến đấu vì họ, và giữ cho họ an toàn khỏi mọi hiểm nguy, cho dù có phải trả 
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giá thế n{o. Tôi nghĩ rằng tất cả các bạn biết điều này rõ tới mức các bạn trở nên thận trọng 

khi để một người đ{n ông yêu bạn biết khi có ai đó l{ mối đe dọa hay nguy hiểm đối với bạn, 

bởi vì bạn biết người đ{n ông của mình – dù đó l{ bố, anh trai, chú, chồng, hay người yêu – 

sẽ làm bất cứ điều gì trong khả năng của họ v{ còn hơn thế để bảo vệ danh dự của bạn. Có 

thể dù phải làm tổn thương ai đó, cho dù hậu quả có là thế nào. Chẳng hạn, có lẽ bạn không 

nên thổi phồng những gì đang xảy ra ở nơi l{m việc bởi vì anh ta có thể muốn tới chỗ bạn 

làm và nói chuyện với sếp bạn nếu cần thiết. V{ chúng ta đều biết đó chẳng phải tình huống 

tốt đẹp gì. 

 
 

Tôi còn nhớ một lần khi mẹ tôi ở nhà và nhân viên bảo hiểm tới thu một số tiền n{o đó 

mà mẹ tôi không có. Bố tôi đang ở chỗ làm, vì thế ông không thực sự chứng kiến chuyện 

người đó tới cửa nhà chúng tôi và nói với mẹ tôi, “Lần sau khi tôi tới đ}y, cô nên có số tiền 

đó, nếu không thì…” Bố tôi nghe được chuyện đó từ một trong các em gái tôi, và khi bố tôi 

hỏi mẹ xem chính x|c người đ{n ông đó đ~ nói gì, mẹ lưỡng lự, hắng giọng, và ậm à ậm ừ rất 

l}u trước khi rốt cuộc mẹ chịu thua và nói với bố về cuộc trao đổi đó. Mẹ không thực sự 

muốn nói với bố chuyện đ~ xảy ra bởi mẹ biết bố tôi sẽ rất bực mình. Cuối cùng, khi đ~ có 

thông tin bố cần, bố tôi gặp tôi và hỏi tôi xem nhân viên bảo hiểm đó xuất hiện lúc mấy giờ, 

và tôi cho bố biết. V{ khi người đó xuất hiện vào lần tiếp theo ở nhà tôi, bố tôi đ~ ở nhà chờ 

ông ta. Tôi sẽ không bao giờ quên hình ảnh người đ{n ông đó không kịp chạy vòng ra đằng 

sau xe. Khi chúng tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, bố tôi đang bắt ông ta cúi gập người trên xe, cả 

hai tay bố tôi bóp chặt cổ ông ta. “Nếu anh còn nói bất cứ điều gì thiếu tôn trọng với vợ tôi 

một lần nữa, tôi sẽ giết anh,” bố tôi nói. Đúng l{ chuyện này có vẻ hơi cực đoan, nhưng đó l{ 

điều những người đ{n ông thực thụ l{m để bảo vệ những người họ yêu. 

 

 

Tuy nhiên, bảo vệ không chỉ là sử dụng vũ lực để chống lại ai đó. Một người đ{n ông 

thực sự quan t}m đến bạn hoặc yêu bạn có thể và sẽ bảo vệ bạn theo nhiều cách khác nhau, 

cho dù là bằng những lời khuyên, hay thay bạn làm một công việc mà anh ta cho rằng sẽ quá 

nguy hiểm nếu để bạn làm. Chẳng hạn như nếu bên ngoài trời tối, anh ta có thể không muốn 

bạn đi đỗ xe ngo{i đường, hay cho chó đi dạo một mình bởi vì anh ta lo cho sự an toàn của 

bạn; trong trường hợp này, anh ta sẽ tự mình di chuyển chiếc xe v{ đưa chó đi dạo, cho dù 

anh ta vừa mới được nghỉ sau khi làm hai ca liên tục, để bạn có thể được ở trong nh{, được 
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an toàn. Nếu bạn đi bộ bên cạnh một người n{o đó trông có vẻ nguy hiểm, người đ{n ông 

yêu bạn sẽ bảo vệ bạn bằng c|ch đi giữa bạn v{ người đó khi bạn đi ngang qua, để nếu anh ta 

có định l{m gì đó, anh ta sẽ phải qua được anh chàng của bạn trước khi động được một 

ngón tay lên người bạn. 

 
 

Vợ tôi, Marjorie, vẫn còn hoảng hồn khi nghĩ về c|ch tôi đ~ “bảo vệ” cô trong một 

chuyến đi c}u c| v{ lặn biển ở Maui. Các bạn biết đấy, vợ tôi là thợ lặn có chứng nhận hẳn 

hoi. Tôi thì không. Khi chúng tôi ra khơi ở vùng nước bập bềnh trên Th|i Bình Dương, tôi 

không thể không cảm thấy có chuyện gì đó sẽ xảy ra với vợ tôi dưới đó, v{ tôi chẳng có cách 

n{o để bảo vệ cô ấy. Tuy nhiên, cô ấy đeo lên người đủ loại thiết bị và bắt đầu buông mình 

xuống s}u dưới nước. Tôi trở nên bồn chồn và ngay lập tức đốt xì g{ v{ đi quanh thuyền giải 

thích với những người kiểm soát rằng “người này phải trở lại”. Cho tới lúc cô ấy đ~ xuống 

hẳn dưới nước, tôi đ~ bảo nhân viên an ninh của mình, một người không hề biết lặn, đeo 

ống thở và xuống nước để trông chừng cô. Tôi cũng nói với mọi người trên thuyền – từ 

người quản lý của tôi cho tới thuyền trưởng – rằng “nếu vợ tôi không trở lại đ}y trong vòng 

ba mươi lăm phút nữa, mọi người sẽ phải mặc đồ lặn và tất cả đều phải xuống cứu cô ấy.” 

Người chỉ huy đo{n th|m hiểm nói nhẹ nhàng hết mức có thể, “Thưa ông, tất cả không thể 

cùng xuống để cứu một người,” nhưng những lời của ông ta chẳng có ý nghĩa gì với tôi. “Tôi 

cho anh biết,” tôi nói, ng{y c{ng trở nên bồn chồn hơn sau mỗi từ, “hoặc là tất cả mọi người 

xuống đó cứu cô ấy, hoặc là tôi sẽ giết tất cả những người còn lại trên tàu. Cái tàu này sẽ 

không được đi đ}u hết khi không có cô ấy, và nếu nó nhổ neo mà cô ấy chưa có mặt trên tàu, 

đó sẽ là chấm hết cho tất cả mọi người.” 

 
 

Chắc chắn vợ tôi đ~ cảm thấy điều gì đó bởi vì bỗng nhiên vợ tôi xuất hiện trở lại trên 

mặt nước. Cô ấy biết rằng tôi đang hơi qu| khích. Vì thế thay vì lặn xuống, cô ấy trở lại tàu, 

bởi vì cô ấy biết tôi căng thẳng đến chừng nào về chuyện cô bị nhấn chìm dưới nước trong 

khi tôi không thể h{nh động theo bản năng tự nhiên để bảo vệ cô ấy; cô ấy cho rằng tốt hơn 

hết là nên dừng lặn. Cô ấy hiểu cái nhu cầu căn bản nhất là tôi phải đảm bảo không có điều 

gì xấu xảy ra với cô. Marjoire là một phụ nữ khá thích mạo hiểm, nhưng cô ấy đ~ giảm bớt 

rất nhiều thú vui đó – lặn và nhẩy dù v{ đại loại những thú vui như vậy – chính vì lý do đó. 

Cuối cùng tôi đ~ có được người phụ nữ trong mơ của tôi và trong khi cô ấy ra ngo{i vui chơi 
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thì đ}y dù có thể bị kẹt v{ điều tiếp theo tôi biết, cô ấy đ}m sầm vào những bức tường, hoặc 

cô ấy lặn và bình khí nén bị hỏng ư? Mạng sống của cô gặp nguy hiểm mà tôi không thể làm 

gì về chuyện đó ư? Không, thưa c|c ng{i. Không. Không thể tiếp tục như vậy. Triết lý của tôi 

về thời gian vui vẻ là ta phải được vui vẻ rồi sau đó trở về nhà với cơ thể nguyên vẹn để ta 

có thể kể cho mọi người về thời gian vui vẻ đó. Vợ tôi không bực mình về điều đó; cô ấy chỉ 

nói, “Cảm ơn anh đ~ quan t}m, anh yêu.” 

 
 

Và tôi thực sự quan t}m đến cô ấy, vì thế ADN của tôi gào thét lên với tôi phải bảo vệ cô 

ấy và chu cấp cho cô ấy, và tuyên bố về cô ấy theo bất cứ cách nào tôi có thể. Nhân thể, đ}y 

cũng chính l{ c|ch bố chúng tôi đ~ l{m, v{ ông nội chúng tôi, và cụ chúng tôi nữa – theo khả 

năng tốt nhất của họ và với sự giúp đỡ của Chúa, kể cả trong những khoảng thời gian khó 

khăn khi việc bảo vệ và chu cấp cũng như việc tuyên bố vừa không dễ d{ng, v{ trong trường 

hợp của người da đen, vừa không được phép. Chúng ta đ~ không còn thấy điều này – đ~ 

ngừng yêu cầu điều này – từ người đ{n ông của ta. Có lẽ đó l{ vì có qu| nhiều phụ nữ còn lại 

phải tự nuôi con, hoặc có lẽ bởi vì không còn đủ đ{n ông để dạy con cái chúng ta cách trở 

thành những người đ{n ông thực thụ. Nhưng tôi tin tưởng chắc chắn rằng một người phụ 

nữ thực thụ có thể khơi gợi điều tốt đẹp nhất ở một người đ{n ông; đôi khi chúng tôi chỉ cần 

gặp một người phụ nữ thực thụ ngoài mẹ chúng tôi để khơi gợi những phẩm chất tốt đẹp 

nhất của chúng tôi. Tuy nhiên, chuyện đó cũng đòi hỏi một số điều ở người phụ nữ; cô ấy 

phải yêu cầu mọi người đ{n ông đứng lên làm trụ cột gia đình. Trên c|c chương trình phát 

thanh và trong giao tiếp hàng ngày của tôi với đồng nghiệp và bạn bè, tôi thường xuyên 

nghe thấy phụ nữ nói rằng chẳng còn người đ{n ông tử tế nào nữa và phàn nàn về đủ thứ 

chuyện m{ đ{n ông không chịu l{m. Nhưng tôi d|m chắc rằng họ không làm những việc mà 

những người đ{n ông thực thụ cần làm là bởi vì không ai – đặc biệt là phụ nữ - đòi hỏi điều 

đó từ họ (xem chương “Đ{n Ông Tôn Trọng Tiêu Chuẩn – H~y Đặt Ra Một Số.”) 

 
 
 
 
 
 

 

Tóm lại, thưa c|c quý cô, h~y thôi tự chất đống định nghĩa của các bạn về tình yêu đối 

với đ{n ông v{ nhận ra rằng đ{n ông yêu theo kiểu khác. Tình yêu của một người đ{n ông 
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chỉ chia thành ba loại. Như tôi đ~ giải thích, tôi gọi đó l{ “Ba chữ P của Tình yêu – Tuyên bố, 

Chu cấp, Bảo vệ (Profess, Provide, Protect.)” Một người đ{n ông có thể không đi mua sắm 

với bạn để mua chiếc váy cho bữa tiệc ở văn phòng bạn, nhưng một người đ{n ông thực thụ 

sẽ hộ tống bạn tới bữa tiệc đó nắm tay bạn, và tự hào giới thiệu bạn với mọi người ở bữa 

tiệc rằng bạn là vợ anh ta (tuyên bố); anh ta có thể không ôm ấp bạn và ngồi bên giường 

nắm tay bạn trong khi bạn ốm, nhưng một người đ{n ông thực thụ và yêu bạn sẽ đảm bảo 

để bạn có đơn thuốc, đun nóng nồi xúp, v{ đảm bảo để mọi người chăm nom bạn cho tới khi 

bạn khỏe hơn (chu cấp); và anh ta có thể không sẵn lòng thay bỉm cho con, rửa bát, hay bóp 

chân cho bạn sau khi bạn tắm nước nóng, nhưng một người đ{n ông thực thụ và yêu bạn 

chắc chắn sẵn s{ng đi xuyên qua núi hoặc trên mặt nước chứ không để bất kỳ ai xúc phạm 

hoặc gây tổn hại cho ai (bảo vệ). Bạn hoàn toàn có thể tin điều này. 

 
 

Nếu bạn có một người đ{n ông l{m những điều này cho bạn, tin tôi đi, anh ta yêu bạn 

chân thành. 

 
 
 
 
 
 

 

3.BA THỨ MỌI ĐÀN ÔNG ĐỀU CẦN: ỦNG HỘ, CHUNG THỦY, VÀ BÁNH QUY 
 
 
 
 
 
 
 
 

Phụ nữ là những sinh vật phức tạp. Bạn cần các thứ. Nhiều thứ. Và bạn chờ đợi người 

đ{n ông của mình cung cấp những thứ đó, thậm chí cả khi bạn chưa giải thích điều bạn cần 

và muốn, hoặc kể cả khi thứ bạn cần và muốn năm phút trước hoàn toàn khác với thứ bạn 

cần và muốn ngay lúc này. Trên thực tế, tôi đ~ nhắc đi nhắc lại một cách bỡn cợt rằng cách 

duy nhất một người phụ nữ có thể được thỏa mãn hoàn toàn là kiếm cho mình bốn người 

đ{n ông kh|c nhau – một người già, một người xấu, một người Mandingo, và một người 

đồng tính. Rồi bốn người đó kết hợp lại? Họ sẽ thỏa mãn mọi nhu cầu cho bạn. Người già – 

ông ta sẽ ngồi ở nhà với bạn, dành tiền lương hưu để chi tiêu cho bạn, ôm bạn, nắm tay bạn, 
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làm bạn thấy dễ chịu, và không chờ đợi tình dục từ bạn bởi vì đằng n{o ông ta cũng chẳng 

thể dựng đứng lên được. Từ ông ta, bạn có thể được đảm bảo về t{i chính. Người xấu trai? 

Anh ta sẽ vượt lên mọi yêu cầu về trách nhiệm để giúp bạn: anh ta sẽ đưa con đi học thêm 

sau khi ở trường về, đưa bạn tới cửa hàng tạp phẩm, rửa xe vào cuối tuần, trông nom con 

mèo – bất cứ điều gì bạn cần, anh ta sẽ đ|p ứng bởi vì anh ta hết sức vui mừng khi một 

người xinh đẹp như bạn lại quan t}m đến anh ta. Từ anh ta, bạn có được “thời gian của 

mình”. Anh ta giúp bạn có thời gian để làm mọi việc bạn cần thời gian để làm. Và rồi có 

người đ{n ông Mandingo. Bạn cần một người đ{n ông Mandingo thật to lớn. Bạn biết bạn sẽ 

nhận được điều gì từ anh ta. Anh ta to lớn, anh ta không thông minh lắm, anh ta không có 

nổi một cuộc chuyện trò hay, anh ta có cơ bắp suốt từ lông mày tới ngón chân út và khi bạn 

thấy anh ta, bạn biết anh ta sẽ làm bạn mệt nho{i. Đó l{ tất cả những gì bạn muốn có từ anh 

ta, và chắc chắn anh ta sẽ trao điều đó cho bạn một cách tuyệt vời. Tình dục mê man đó l{ 

điều bạn sẽ nhận được từ anh chàng Mandingo. Rồi sau đó bạn cần một ch{ng đồng tính – 

một người bạn có thể đi mua sắm cùng, một người không muốn bất cứ điều gì từ bạn ngoài 

những chuyện tầm phào, ngoài chi tiết về những gì người đ{n ông gi{ đ~ mang đến cho bạn, 

những việc vặt mà bạn đ~ sai anh ch{ng xấu trai làm, và chính xác cách anh chàng 

Mandingo đ~ khiến bạn lên tiên trong một tuần. Thấy không, anh ch{ng đồng tính cho bạn 

một kiểu chuyện trò bạn cần (cười). 

 
 

Bốn người đ{n ông đ|p ứng mỗi nhu cầu của bạn nên đem đến cho bạn hạnh phúc. Tôi 

nói nên là bởi vì với phụ nữ, hạnh phúc l{ điều không được đảm bảo, kể cả khi nhu cầu của 

họ đ~ được đ|p ứng. Chúng tôi nhận thức đầy đủ rằng các bạn luôn có quyền thay đổi tại 

bất cứ thời điểm nào các thông số, điều kiện, và chi tiết cụ thể của những điều chính xác sẽ 

làm các bạn hạnh phúc, và chúng tôi cố gắng điều chỉnh theo, nhưng thường là không thể. 

 
 

Ngược lại, đ{n ông chúng tôi l{ những sinh vật hết sức đơn giản. Thực sự không cần gì 

nhiều lắm đ~ có thể làm chúng tôi hạnh phúc. Trên thực tế, cũng chỉ có ba điều mà hầu như 

mọi người đ{n ông đều cần – sự ủng hộ, tình yêu, v{ “b|nh quy” – ba điều – chỉ có vậy. Và tôi 

ở đ}y để nói với các bạn rằng đúng thế, chỉ đơn giản vậy thôi. Những điều chúng tôi cần 

không bao giờ trở nên kém chắc chắn hoặc dao động – hầu như không bao giờ đòi hỏi nhiều 

hơn hoặc khó đạt được hơn. Trên thực tế, tôi cho rằng thật dễ dàng cho một phụ nữ có thể 
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đem lại cho người đ{n ông của mình sự ủng hộ, tình yêu, và tình dục bởi vì ba thứ đó đ~ có 

sẵn trong bản thân người phụ nữ - sự ủng hộ và tình yêu là những thứ mà phụ nữ phân 

phát nhỏ giọt một cách bản năng v{ miễn phí. Các bạn có thể goi bằng một cái tên khác: 

chăm sóc. V{ nếu bạn yêu một người đ{n ông đủ nhiều để chăm sóc anh ta, vậy tôi cho rằng 

bạn đ~ yêu anh ta đủ để gần gũi với anh ta. Vì thế ba điều n{y có khuynh hướng bản năng 

đối với bạn. V{ đó l{ tất cả những gì một người đ{n ông muốn ở bạn. Tôi sẽ phân tích chi tiết 

cho các bạn. 

 
 
 
 
 
 

 

NHU CẦU #1: SỰ ỦNG HỘ CỦA BẠN 
 

 

Chúng tôi phải cảm thấy có người ủng hộ chúng tôi như thể chúng tôi là vua, cho dù 

không phải như vậy. Các bạn phải hiểu rằng khi chúng tôi bước ra khỏi cửa, cả thế giới đ~ 

sẵn s{ng đứng đó để đ|nh bại chúng tôi. Đen, trắng, vàng, sọc, mỗi người đ{n ông đều sẵn 

s{ng tư thế chiến đấu. Anh ta có thể có một công việc mà mọi người có thể bước qua anh ta 

và vứt cho anh ta một mẩu giấy màu hồng báo tin sa thải vào bất cứ lúc nào – thay đổi cả 

cuộc đời anh ta trong chớp mắt. Gã ở vị trí thấp hơn người đ{n ông của bạn có thể đang tìm 

cách phá hoại anh ta, để hắn có thể có được đồng lương kh| hơn – và hắn chẳng thèm quan 

t}m đến chuyện những gì hắn nói hay làm có thể biến công việc của anh ta thành thảm họa. 

Người đ{n ông của bạn có thể lái xe dọc phố, đang mải nghĩ đến công việc của mình và bị 

yêu cầu dừng xe, v{ điều gì đó có thể xảy ra mà anh ta không hề có khả năng kiểm soát, hoặc 

ai đó có thể cố gắng lấy đi gì anh ta có. Nói c|ch kh|c, một người đ{n ông liên tục phải lo đề 

phòng mọi chuyện, đ|nh gi| người ở vị trí tiếp sau, sẵn sàng bảo vệ toàn bộ những thành 

quả của mình (hạng mục này có thể bao gồm cả bạn). 

 
 

Vì thế khi chúng tôi trở lại nhà mình, chúng tôi muốn có thể hạ tấm màn cảnh giác 

xuống. Thực sự, tất cả những gì chúng tôi muốn l{ được nghe bạn nói “Cưng, ng{y hôm nay 

của anh thế nào? Cảm ơn anh đ~ biến điều đó th{nh hiện thực với cả nh{. Gia đình n{y cần 

anh, muốn có anh, và vui mừng vì có được anh.” Chúng tôi phải được cảm thấy chúng tôi là 
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vua, cho dù chúng tôi không h{nh động như vậy. Tin tôi đi, c|c bạn càng làm chúng tôi cảm 

thấy chúng tôi đặc biệt, chúng tôi sẽ c{ng đền đ|p lại nhiều cho các bạn. Chúng tôi sẽ chỉ cố 

gắng nhiều hơn nữa. Rõ r{ng v{ đơn giản như vậy. Hãy lấy một ví dụ từ mẹ tôi: mỗi sáng 

Chủ nhật, bố tôi lại cắt tóc cho tôi để di dnhà thờ, v{ khi tôi bước ra khỏi ghế cắt tóc, vuốt 

kem dưỡng, mặc |o kho|c, đi gi{y v{ bước v{o phòng kh|ch nơi mẹ đang chờ đợi, mẹ sẽ nhìn 

v{ nói, “Nhìn m|i tóc mới của con trai kìa – trời ơi – con thật là sạch sẽ!” hoặc “Nhìn con kìa, 

con trai – con thật bảnh khi đi nh{ thờ!” Tôi tiếp thu một cách vô thức thông điệp đó – nếu 

tôi có một mái tóc mới cắt sạch sẽ và mặc một bộ quần |o đẹp, mẹ tôi sẽ khen ngợi tôi, và tôi 

có thể bước ra khỏi nh{, vai ưỡn ra v{ đầu ngẩng cao bởi vì mẹ tôi nói rằng trông tôi thật 

đẹp trai và mẹ khuyến khích tôi luôn bảnh bao, chỉnh tề. Và ngực bố tôi cũng ưỡn ra hết sức 

như tôi bởi vì mỗi Chủ nhật, mẹ đều nhắc bố nhớ rằng bố đ~ khiến điều đó th{nh hiện thực; 

mẹ hôn và cảm ơn bố mỗi sáng Chủ nhật. 

 

 

Một người đ{n ông cần điều đó từ người phụ nữ của mình – anh ta cần cô ấy nói, “Cưng, 

em không diễn tả nổi em biết ơn anh chừng nào vì những gì anh đ~ l{m cho em v{ bọn trẻ.” 

Những lời đơn giản đó cho chúng tôi sức mạnh tiếp tục nỗ lực ngay bên bạn v{ gia đình. Từ 

làm việc chăm chỉ hơn ở chỗ làm, tới mang về nhà toàn bộ đồng lương, tới những điều đơn 

giản như để thịt lên bếp nướng giúp bạn vào tối thứ Bảy hoặc gấp cho bạn một thùng đồ 

giặt, chúng tôi sẽ làm những điều đó thường xuyên hơn nếu có phần thưởng trong đó. Phần 

thưởng đó chẳng hề tốn của bạn lấy một xu. Nó chỉ đơn giản xuất phát từ trái tim: Cảm ơn 

cưng. Em rất biết ơn anh. Bạn không biết điều đó quan trọng đến nhường n{o đối với người 

đ{n ông của mình đ}u; chút khuyến khích nhỏ nhoi đó khiến anh ta muốn làm nhiều hơn 

nữa. Bạn nghĩ rằng vì chúng tôi mạnh mẽ, chúng tôi không muốn ôm ấp cho nên chúng tôi 

không cần sự khuyến khích đó, nhưng thực tế l{ có. V{ người phụ nữ nào xuất hiện và nói, 

“Anh thật to lớn, mạnh mẽ, và anh là mọi thứ em cần,” vậy thì, chúng tôi sẽ cố gắng để còn 

được nghe thêm điều đó. 

 
 
 
 
 
 

 

NHU CẦU #2: CHUNG THỦY 
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Hãy hiểu rằng tình yêu của chúng tôi khác hoàn toàn với tình yêu của phụ nữ. Tình yêu 

của phụ nữ đầy xúc cảm, chăm sóc, ch}n th{nh – ngọt ngào và nhân hậu và chứa đựng mọi 

thứ. Các bạn có thể lấy dao thái lát nó thành từng miếng mỏng, vì nó rất dày. Và khi cô ấy 

yêu bạn, cô ấy chung thủy với bạn – cô ấy không thể thấy mình với bất kỳ ai khác, bởi vì với 

cô ấy, chẳng ai khác phù hợp. Đó l{ tình yêu của phụ nữ. 

 
 

Nhưng với đ{n ông, tình yêu l{ lòng chung thủy. Chúng tôi muốn các bạn thể hiện tình 

yêu của mình bằng cách chung thủy. Điều đó có nghĩa l{ dẫu có thế nào, bạn cũng sẽ ở bên 

chúng tôi. Chúng tôi bị sa thải, chúng tôi biết bạn sẽ ở bên, cho dù chúng tôi không có lương 

mang về nhà. Bạn sẽ đến bên các cô bạn gái, bạn sẽ nói với đầy nhiệt tình, “Đó l{ người đ{n 

ông của tôi. Tôi chung thủy với anh ấy.” Idris Elba, Denzel, Usher, hoặc những người tương 

tự bước vào phòng, tiền rơi lả tả từ túi áo khoác của họ, lướt đi trong không gian, s|ng lấp 

l|nh v{ đủ những thứ đại loại như vậy? Các bạn sẽ siết tay chúng tôi chặt hơn v{ nói từ sâu 

thẳm tr|i tim, “Em không muốn bất cứ ai trong số những người đ{n ông đẹp đẽ giàu có bóng 

bẩy đó bởi vì người đ{n ông của em l{ người duy nhất d{nh cho em!” (Chúng tôi chỉ dám hy 

vọng đó l{ điều các bạn sẽ nói – mỉm cười). 

 
 

Đó là lòng chung thủy – kiểu tình yêu của chúng tôi. Đối với đ{n ông, hai điều đó l{ một. 

Kiểu tình yêu phụ nữ đòi hỏi thật đẹp, nhưng tình yêu của đ{n ông chúng tôi không như tình 

yêu của các bạn. Đó l{ kiểu tình yêu khác, cho dù vẫn là tình yêu. Và tình yêu của một người 

đ{n ông l{ điều vô cùng mãnh liệt. Đó l{ thứ tình yêu đ|ng kinh ngạc. Nếu sự chung thủy của 

bạn là thực v{ đ|ng tin cậy, người đ{n ông đó sẽ sẵn sàng làm mọi điều vì bạn. Anh ta sẽ 

không đi đ}u hết. 

 
 
 
 
 
 

 

NHU CẦU #3: BÁNH QUY 
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Vô cùng dễ hiểu. Đ{n ông. Cần. Tình dục. Chúng tôi yêu thích điều đó. Chẳng có điều gì 

trên hành tinh này giống điều đó, không có điều gì khác làm chúng tôi thèm muốn hơn thế 

một cách liên tục đến thế, không có gì khác chúng tôi không thể sống thiếu nó. Hãy lấy đi 

ngôi nhà của chúng tôi, công việc của chúng tôi, chiếc Impala đời 69, đôi gi{y da c| sấu, 

nhưng xin đừng – xiiiiin đừừừng – kìm giữ món bánh quy của chúng tôi. Chúng tôi không 

quan t}m đến bất cứ điều gì khác; chúng tôi cần món bánh quy. Chúng tôi cần được giao tiếp 

cơ thể với người phụ nữ chúng tôi yêu, người phụ nữ chung thủy với chúng tôi và ủng hộ 

chúng tôi, v{ c|ch để chúng tôi l{m điều đó chính l{ l{m tình. H{nh vi thuộc về cảm xúc – trò 

chuyện, ôm ấp, nắm tay, và gắn kết, đó l{ những hành vi cho các bạn. Chúng tôi làm những 

điều đó bởi vì chúng tôi biết điều đó quan trọng đối với các bạn. Nhưng xin h~y hiểu điều 

n{y: c|ch để đ{n ông tiếp xúc là bằng tình dục. Chấm hết. Đó l{ c|ch chúng tôi cắm điện, nạp 

lại năng lượng, và tải kết nối. Tôi chưa biết đến người đ{n ông n{o không cần điều này. Hãy 

hỏi bất cứ người đ{n ông n{o xem tình dục đóng vai trò quan trọng trong hôn nh}n không v{ 

người phủ nhận chính l{ người nói dối. Tôi chưa từng gặp người đó. Khi bạn gặp anh ta, hãy 

bảo anh ta tới Bảo tàng Smithsonian – anh ta đủ mức độ đặc biệt và quý hiếm. Nhưng 

những người đ{n ông còn lại? Chúng tôi cần tình dục cũng như cần không khí. 

 
 

Chỉ được phép có tình trạng tối đa một tháng không có tình dục. Sau đó anh ta sẽ tìm 

kiếm ở chỗ khác (trừ khi bạn đang mang trong bụng đứa con của anh ta). Tôi khẳng định 

với các bạn điều n{y: c|c băng nhóm được hình thành dựa trên sự ủng hộ và lòng trung 

th{nh; đ{n ông ra ngo{i v{ hình th{nh c|c băng nhóm dựa trên hai điều đó. Điều còn thiếu là 

tình dục, v{ đó l{ khi c|c th{nh viên nữ tham gia. Điều đó cũng đúng với các câu lạc bộ đua 

mô tô, những câu lạc bộ đồng quê, hội kín, Hội Tam điểm, hội sinh viên nam – toàn bộ thế 

giới của một người đ{n ông được xây dựng dựa trên ba nguyên tắc này. Chẳng có lấy một 

ngày trong tuần mà chúng tôi lại không tỉnh dậy trong tình trạng tìm kiếm điều đó. Giả sử 

bạn không phải là một thành viên của Alpha Phi Alpha, Kappa Alpha Psi, hay bạn là một 

th{nh viên đầy quyền lực của Omega Psi Phi, v{ l{ ai đó chưa từng cam kết sự ủng hộ vĩnh 

viễn v{ tình yêu đối với những người anh em trong ít nhất sáu tuần – rồi thử đóng giả làm 

hội viên, khoác lên màu cờ sắc áo của họ v{ để họ phát hiện ra bạn chưa cam kết, rằng bạn 

chưa thuộc về họ mà xem. Bạn có biết chuyện quái quỷ gì sẽ xảy ra nếu những anh ch{ng đó 

phát hiện ra bạn không phải là hội viên? Xâm phạm đến lòng trung thành của họ - màu cờ 
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sắc áo của họ? Chúa ơi, đừng bao giờ. Cứ thử là thành viên của hội Người Mỹ gốc Phi và tới 

nhà một thành viên của băng nhóm đường phố Los Angeles Blood, nhóm đối địch với họ, rồi 

xem chuyện gì sẽ xảy ra. Hãy thử gia nhập một câu lạc bộ đồng quê khi bạn không phải là 

thành viên rồi xem. Trung thành. Ủng hộ. Đó l{ những điều l{m nên người đ{n ông. 

 
 

Và không ai trong số họ có thể sống sót mà không có tình dục. Ồ, anh ta sẽ giải quyết 

cùng bạn nếu bạn cần nghỉ một tuần nghĩa l{ nếu anh ta yêu bạn. Nếu anh ta không quan 

tâm, anh ta chẳng thèm cố gắng có được tình dục với bạn – anh ta sẽ đi kiếm điều đó ở nơi 

kh|c. Nhưng nếu anh ta mê đắm bạn, mà bạn tiết chế tình dục, phân phối theo kiểu khẩu 

phần ăn, bạn không hề làm thế khi hai người mới bắt đầu hò hẹn, anh ta sẽ tìm người khác. 

Hãy tin tôi khi tôi nói với các bạn điều này: anh ta sẽ nói với mọi người, “Đ}y l{ cô g|i của 

tôi,” nhưng đồng thời, anh ta sẽ có một người phụ nữ khác xếp hàng chờ đợi để được tặng 

anh ta thứ anh ta cần và muốn – món bánh quy. 

 
 

Đừng hiểu lầm điều đó – chúng tôi không phải l{ động vật. Chúng tôi biết mọi chuyện 

đều thay đổi theo thời gian, có con nhỏ v{ b|c sĩ nói chúng tôi phải chờ sáu tuần, hoặc bạn 

sắp đến kỳ, hoóc môn của bạn đang g}y phiền toái và bạn chẳng có hứng thú. Nhưng c|c lý 

do đó không thể tiếp diễn mãi. Bạn có thể tiết giảm đối với người đ{n ông của mình nếu bạn 

muốn. Cho dù một người đ{n ông yêu vợ mình, gia đình mình, ngôi nh{ của mình, vai trò 

người đ{n ông trong nh{ của mình thế n{o, anh ta có l{ người sẽ mang toàn bộ tiền vào tài 

khoản gia đình, thậm chí thể thêm cả một chút vào tài khoản của bạn ra sao, nếu bạn cư xử 

tồi tệ và bắt đầu bán từng mảnh vụn b|nh quy, đó vẫn sẽ là vấn đề lớn. 

 

 

Nói đến kinh nghiệm của riêng tôi, gần đ}y tôi mới bước sang tuổi năm mươi v{ tôi có 

thể khẳng định chắc chắn với các bạn, đừng có eo hẹp với tôi trong lĩnh vực này. Ở tuổi của 

tôi, tôi sẽ cố gắng thỏa hiệp với bạn thêm chút thời gian, bởi vì tôi bận rộn, tôi phải điều 

hành một công ty, tôi phải tuân thủ lịch làm việc, tôi ở trên đường, trên sân khấu, trên đ{i 

truyền than, viết sách, diễn kịch, đóng góp cho quỹ từ thiện của riêng tôi và làm việc với 

những người khác. Tôi luôn luôn vội vàng. Và ở tuổi của tôi, tôi không thể cho phép mình 

làm hỏng việc – về mặt tinh thần, cảm xúc, hay tâm hồn. Địa ngục không còn là một lựa chọn 

cho tôi. Nếu tôi bắt đầu có những mối quan hệ loăng quăng, tôi có thể bị đột quỵ và mất cơ 
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hội trở về nh{. Nhưng sự thật là, nếu tôi không thể về nhà và giải tỏa ức chế của mình, thì sẽ 

có vấn đề. Nếu tôi đ~ nói chuyện với Chúa trời và cố gắng làm bạn có hứng thú yêu đương 

và bạn vẫn nghĩ ra lý do cho việc bạn không thể gần gũi tôi, có điều gì đó sẽ thay đổi. 

 
 

Và tôi sẵn sàng cá rằng mọi chuyện cũng chẳng khác lắm trong gia đình bạn. Bạn có thể 

phải thức trắng tất cả c|c đêm trong tuần liền vì một đứa con ốm, dậy sớm đưa đứa còn lại 

ra bến xe buýt để tới trường trước khi bản thân bạn phải lao ra đường vào giờ cao điểm để 

tới chỗ làm, chiến đấu với đồng nghiệp và sếp trong tám tiếng mà chỉ có mỗi mười lăm phút 

nghỉ trưa để nuốt vội một bữa trưa thiếu thốn và không hề làm bạn thỏa mãn, rồi sau đó bắt 

đầu lao vào dòng xe cộ đông đúc buổi chiều trở về nh{ để bắt đầu công việc thứ hai – nấu 

nướng ăn uống v{ chăm sóc lũ trẻ. Bữa tối chờ được nấu, bài tập về nhà của con chờ được 

kiểm tra, quần áo bẩn chờ giặt, và danh sách cứ kéo dài mãi. Tới lúc người đ{n ông của bạn 

trở về nhà với bạn, bạn không còn muốn có một phản ứng tích cực đối với cái mà một người 

bạn của tôi gọi l{ “c|i vỗ vai.” “Anh biết tôi đang nói về chuyện gì m{,” cô ấy nói. “Đó l{ lúc rốt 

cuộc thì bạn cũng được ngả lưng xuống giường trong tình trạng kiệt sức, và bạn đang xem 

dở chương trình yêu thích m{ bạn thường xem khi chẳng còn muốn nghĩ hay l{m bất cứ việc 

gì khác, và rồi anh ta xuất hiện, vỗ vào vai bạn, đề nghị tình dục. Chuyện đó thật bực mình.” 

 
 
 

 

Tuy nhiên, điều m{ người bạn đó của tôi không biết là chồng cô ấy cũng ch|n ớn thứ gọi 

l{ “c|i vỗ vai.” Anh ta nghĩ, mình cũng đ~ l{m việc suốt cả ngày – cũng vất vả hệt như cô ấy.À 

mặc dù anh ta có thể không phải làm mọi điều chính x|c như cô ấy đ~ l{m trong cả buổi tối 
 

ở nh{, anh ta cũng đóng góp v{o công việc nh{, v{ cũng như cô ấy, anh ta cần thư gi~n để kết 

thúc một ngày. Cô ấy thích xem ti vi. Anh ta thích tình dục. Cô ấy luôn mệt nên không đ|p 

ứng được. Còn anh ta mệt mỏi vì không có tình dục. Vì thế trong khi cô ấy giải tỏa căng 

thẳng bằng chương trình truyền hình yêu thích, anh ta giải tỏa ngo{i gia đình – với một phụ 

nữ khác. 

 
 

Tôi không nói rằng điều anh ta l{m l{ đúng. Nhưng l{ một người đ{n ông, tôi có thể hiểu 

lý lẽ đằng sau điều mà rốt cuộc anh đ~ l{m. V{ nếu như tôi có mặt trong phòng ngủ của họ 

trước khi mọi điều xấu xa từ sự lừa dối của anh ta đổ xuống, tôi đ~ có thể cho họ lời khuyên 
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mà tôi cho rằng hết sức khôn ngoan: quan t}m đến người mình yêu. Điều đó nghĩa l{ nếu 

một người đ{n ông thấy g phụ nữ của mình thường có một ngày vất vả và cô ấy có thể cần 

đến chút giúp đỡ trong việc nh{ để giúp các buổi tối trôi đi yên bình hơn, người đ{n ông cần 

phải h{nh động. Nếu cô ấy nấu nướng, anh ta rửa bát. Nếu cô ấy chuẩn bị quần áo cho bọn 

trẻ mặc ngày mai, anh ta giúp chúng bài tập cho ngày mai. Nếu cô ấy đưa bọn trẻ đi ngủ, anh 

ta đưa vợ v{o giường bằng cách làm cô ấy hứng thú – sắp xếp căn phòng cho ngăn nắp, 

chuẩn bị bồn nước tắm cho cô ấy, giúp cô ấy v{o giường với một ly rượu vang, bất cứ điều gì 

cần thiết để làm rõ với cô ấy rằng tình dục với người phụ nữ anh ta yêu không chỉ là sự giải 

tỏa, mà là một hành vi của tình yêu. Và có lẽ cô ấy sẽ sẵn lòng đ|p lại hơn – không phải với 

sự bực bội mà với sự ngây ngât skhi biết cảm giác thèm muốn là thế nào. 

 
 

Nhưng h~y hiểu rằng không có người đ{n ông n{o chuẩn bị rượu vang và nấu bữa tối 

cho vợ mỗi đêm chỉ để được ngủ với cô ấy. Điều đó là không hợp lý. Đôi khi, anh ta chỉ 

muốn được có bạn, không kiểu cách – không buộc phải cảm thấy anh ta đ~ thêm một “công 

việc” v{o danh s|ch những việc phải làm của bạn. Mỗi người đ{n ông đều cần điều đó từ 

người phụ nữ của mình. Mỗi người đ{n ông cuối cùng trong chúng tôi. 

 
 
 
 
 
 

 

Tóm lại, chúng tôi buộc phải có ba điều - ủng hộ, chung thủy, và tình dục – từ bạn – nếu 

không chúng tôi sẽ ra đi. C|c bạn có thể đi mua sắm cho chúng tôi, nấu cho chúng tôi ăn mỗi 

tối, v{ đảm bảo món bơ lạc ưa thích của chúng tôi có sẵn sàng trong tủ để chúng tôi thấy các 

bạn chú ý v{ quan t}m đến chúng tôi. Nhưng điều chúng tôi thực sự cần từ các bạn khi 

chúng tôi trai qua những ngày tồi tệ l{ ba điều đó. Bạn cho tôi điều đó khi tôi trở về nhà, và 

tôi sẽ lại ra ngoài và chiến đấu trong cuộc chiến này vì bạn. Giây phút một phụ nữ không l{m 

ba điều đó cho người đ{n ông của mình, tôi có thể hứa với bạn rằng anh ta sẽ tìm được một 

người khác sẵn lòng làm thế. Chúng tôi không thể tồn tại mà không có những điều đó – chín 

mươi ng{y cũng không, chúng tôi không thể. 
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Các bạn có thể không thích điều tôi đang nói, nhưng h~y hỏi bất kỳ người đ{n ông n{o 

xem những điều đó có chính x|o, v{ người đ{n ông đó sẽ nói với bạn một điều đơn giản thế 

n{y: đó l{ sự thật. Ủng hộ. Chung thủy. Tình dục. Nếu bạn cung cấp ba điều đó, bạn có trong 

tay một người đ{n ông sẵn lòng làm bất cứ điều gì bạn cần và muốn anh ta làm – đơn giản 

vậy thôi. 

 
 
 
 

 

4. “CHÚNG TA CẦN NÓI CHUYỆN,” VÀ NHỮNG LỜI KHÁC KHIẾN ĐÀN ÔNG CHẠY ĐI TÌM 
 

CHỖ TRỐN 
 
 
 

 

“Chúng ta cần nói chuyện.” 
 

 

Với một người đ{n ông, không có mấy từ mang đầy vẻ hăm dọa như năm từ đó – đặc 

biệt khi người nói những từ đó l{ phụ nữ v{ anh ta đứng ở thể tiếp nhận. Năm từ đó chỉ có 

thể có hai nghĩa đối với đ{n ông: hoặc chúng tôi đ~ l{m điều gì sai, hoặc tệ hơn, bạn thực sự 

muốn nói chuyện theo nghĩa đen. Thực ra chúng tôi hiểu chúng tôi không phải là tinh túy 

của sự hoàn hảo và sẽ có những lúc các bạn bực mình với chúng tôi và cần cho chúng tôi 

biết điều đó; chúng tôi hiểu mà, mặc dầu không hẳn là chúng tôi muốn tập trung vào một 

bài thuyết giảng đầy giận dữ kéo dài cả giờ đồng hồ về chuyện chúng tôi đ~ l{m hỏng việc 

thế n{o. Nhưng còn hơn thế? Không người đ{n ông n{o muốn ngồi quanh huyên thuyên với 

bạn như thể chúng tôi là một trong các cô bạn gái của bạn. Không bao giờ. Trong ADN của 

chúng tôi không có kiểu ngồi ườn ra, uống cà phê, và lấy giấy ăn lau nhẹ vào mắt như thể 

chúng tôi đang tham dự một cuộc gặp của những người nghiện rượu hay nằm dài trên ghế 

của một nhà tâm lý học để nỗ lực gạt bỏ điều gì đó khỏi ngực. Khi đ{n ông nói chuyện, và 

đặc biệt khi họ lắng nghe, họ phải có mục đích gì đó. 

 

 

Chúng tôi không trút nỗi niềm tâm sự. 
 

 

Chúng tôi chỉ muốn sửa chữa bất kỳ tình huống n{o đang l{m rối loạn cân bằng. 
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Chúng tôi hiểu điều này làm bạn tức giận, hết lần này tới lần khác, bởi vì đôi khi bạn 

muốn nói chuyện để chia sẻ v{ có được đ|nh gi| của người khác về một tình huống – bạn 

biết đấy, hãy tìm một cái tai biết nghe. Nhưng nghiêm túc nhé? Đó l{ lúc cần đến bạn gái mà. 

Bạn trình bày rắc rối của mình và các cô gái sẽ thương xót bạn – cho bạn đủ kiểu “đúng thế 

đấy” v{ “tớ biết điều đó l{ đúng m{,” v{ gật đầu v{ đồng ý và kể cho bạn nhiều câu chuyện để 

chứng minh điều tương tự đ~ xảy ra với cô ấy. Cô ấy thậm chí còn đi xa tới mức cho bạn các 

ví dụ cụ thể về mỗi lần điều tương tự như vậy đ~ xảy ra với những người phụ nữ khác 

trong suốt lịch sử của thế giới, và nhiều giờ sau, tất cả sẽ cùng đứng dậy khỏi chiếc sofa, 

chẳng giải quyết được chuyện gì nhưng cảm thấy kh| hơn rất nhiều. Hãy xem xét ví dụ A: 

 
 

Bạn: “Hôm nay tớ bước vào văn phòng v{ trước khi kịp tới bàn mình, tớ thấy Tanya 

đang đi về phía máy bán cà phê, và cậu tin nổi không khi con bò c|i đó mặc c|i |o sơ mi giống 

hệt của tớ?” 

 
 

Bạn g|i: “Thật không tin nổi. C|i n{o?” 
 

 

Bạn: “C|i m{u xanh biển ấy – cậu biết mà, cái có in hoa màu cam ấy? Tớ mua ở cửa hàng 

phía bên kia thành phố ấy? Bán hạ giá ấy?” 

 
 

Bạn g|i: “Cậu định nói đến cái cậu tìm thấy trên gi| to{n đồ 29.99$ ở phía sau? Cùng 

ngày tớ tìm được đôi gi{y ở cửa hàng ngay cuối phố n{y?” 

 
 

Bạn: “Đúng c|i đó! Tớ mặc cái áo đó đến chỗ làm vài tuần trước, cô ta khen tớ mặc đẹp 

v{ ngay sau đó, cô ta chạy tới cửa hàng, mua chiếc áo giống tớ mua rồi mặc nó đi l{m! Cậu 

tin nổi không? Cậu có biết chuyện đó l{m tớ cảm thấy thế n{o không?” 

 
 

Bạn g|i: “Phải xuống địa ngục cũng không tệ bằng. Cậu nói thật đấy chứ? Thật kinh 

khủng. Sao cô ta d|m…” 
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Chắc chắn cuộc nói chuyện kiểu này có thể kéo dài nhiều giờ, chuyển sang đủ thứ chủ 

đề chuyện trò chẳng hề liên quan đến vấn đề ban đầu: một phụ nữ n{o đó mặc cùng chiếc |o 

sơ mi của bạn, vào cùng ngày, tại cùng một văn phòng. 

 
 

Với một người đ{n ông, trong vòng chính x|c mười giây từ khi bắt đầu cuộc nói chuyện, 

anh ta sẽ đi đến kết luận. Tôi sẽ trình bày cho bạn trong ví dụ B: 

 
 

Bạn: “Hôm nay em bước v{o văn phòng v{ trước khi kịp tới bàn mình, em thấy Tanya 

đang đi về phía máy bán cà phê, và anh tin nổi không khi con bò c|i đó mặc c|i |o sơ mi 

giống hệt của em?” 

 
 

Người đ{n ông của bạn: “Thật sao? Em đừng mặc c|i đó nữa.” 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kết thúc cuộc nói chuyện. Và chúng tôi nói chuyện chỉ đơn giản đến vậy. Trong ví dụ cụ 

thể này, nhiều ví dụ kh|c như ví dụ này, chúng tôi không thể phát triển cuộc nói chuyện 

nhiều hơn thế. Bạn cảm thấy thế nào ở chỗ làm trong khi bạn phải ngồi đó với một người 

phụ nữ khác phía bên kia phòng với chiếc áo giống bạn hoàn toàn chẳng liên quan gì đến 

chúng tôi. Trong chừng mực chúng tôi quan tâm, vấn đề đ~ được giải quyết xong – bạn đ~ 

trở về nhà. Bạn không còn nhìn thấy người phụ nữ mặc chiếc áo giống bạn nữa. Và nếu bạn 

không mặc đúng chiếc |o đó tới văn phòng nữa, bạn sẽ không còn phải đối mặt với đúng vấn 

đề đó. Trong đầu óc chúng tôi, vấn đề đ~ được giải quyết – cuộc nói chuyện dừng lại. 

 
 

Tất cả những điều này chỉ để nói rằng đ{n ông chúng tôi không giỏi lắm mục chuyện trò 

tâm sự: chúng tôi quen giải quyết vấn đề. Từ giây phút chúng tôi ra khỏi bụng mẹ, chúng tôi 

đ~ được dạy phải bảo vệ, tuyên bố, và chu cấp. Giao tiếp, chăm sóc, lắng nghe các vấn đề, cố 

gắng hiểu những vấn đề đó không gắn với nghĩa vụ, giải quyết đơn giản không phải l{ điều 
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các cậu con trai được nuôi dạy để l{m. Chúng ta không để bọn con trai khóc lóc, chúng ta 

không hỏi chúng xem chúng cảm thấy thế nào về bất cứ điều gì, chúng ta không khuyến 

khích chúng biểu lộ bản thân theo bất cứ c|ch có ý nghĩa n{o ngo{i thể hiện mức độ “đ{n 

ông” của chúng. Cứ để một cậu bé ng~ xe đạp v{ xước hết đầu gối – mọi người sẽ nhanh 

chóng bảo cậu bé đứng lên, phủi sạch và ngừng chuyện khóc lóc chết tiệt. “H~y l{ một người 

đ{n ông,” chúng ta yêu cầu. Chẳng ai nói gì đến chuyện cậu bé cảm thấy thế nào khi bị ngã 

xuống đất – không ai đề nghị cậu ta nói xem liệu có quá sợ đến mức không thể ngồi lên xe 

đạp và thử lại. Phản ứng tự nhiên của chúng ta là bảo cậu ta vượt qua chuyện đó, lại leo lên 

xe đạp v{ tìm c|ch đi sao cho không bị ngã nữa. 

 
 

Giờ đ}y khi cậu bé đó đ~ lớn và tham gia vào một mối quan hệ, bạn chờ đợi chính cậu 

bé đ~ được bảo phải giữ yên lặng và tiếp tục hoạt động lại trở thành một người đ{n ông có 

thể ngồi, lắng nghe, giao tiếp v{ chăm sóc? Tôi nói với các bạn điều này: kỳ vọng của các bạn 

thật không thích hợp. Phù nữ có nhiều tâm trạng khác nhau, nhiều ý tưởng trong đầu, và tất 

cả các bạn chờ đợi chúng tôi cũng phải h{nh động phù hợp, nếu chúng tôi không l{m được 

như vậy, đó l{ vấn đề - bạn sẽ nói với bạn g|i mình, “Anh ta không chịu nói chuyện với tớ,” 

“Tớ không thể làm anh ta cởi mở.” Nhưng cởi mở không phải là thứ chúng tôi làm. Tuyên 

bố, chu cấp, và bảo vệ - cả cuộc đời chúng tôi, đó l{ việc đ{n ông chúng tôi đ~ được dạy và 

khuyến khích l{m. Chúng tôi đ~ được dạy rằng đ}y l{ c|ch một người đ{n ông thẻ hiện tình 

yêu của mình. V{ “Giải quyết Vấn đề” chắc chắn sẽ rơi v{o hạng mục “Chu cấp”. Chắc chắn, 

chu cấp không chỉ là vấn đề tiền; với chúng tôi, chu cấp cũng l{ chuyện phân biệt đúng sai, 

tìm hiểu xem điều gì sẽ khiến cho mọi người vui vẻ. Bởi vì bất cứ người đ{n ông n{o có nhận 

thức đều biết rằng khi mẹ vui vẻ, tất cả mọi người sẽ được vui vẻ. Và khi bạn vui vẻ, sẽ có 

phần thưởng lớn cho chúng tôi. Vì thế chúng tôi chu ấp và giải quyết. 

 

 

Bây giờ tôi sẽ nói với các bạn điều này: nếu bạn đem tới cho người đ{n ông của mình 

một tình huống có thể giải quyết và anh ta không cố gắng giải quyết vấn đề đó, anh ta lại 

không phải người đ{n ông của bạn – anh ta không yêu bạn. Xin mời, tôi thách các bạn dám 

tự thử điều đó. khi người đ{n ông của bạn tới, hãy nói với anh ta, “Anh biết đấy, em không 

thể chịu nổi cái bếp theo cách này. Màu này làm em buồn nôn, v{ c|c ngăn tủ đều không ổn, 

chúng chẳng hề hợp với lò nướng và em không thể yên ổn đầu óc khi em cố gắng nấu nướng 
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ở đ}y.” Nếu anh ta thực sự yêu bạn, anh ta sẽ nói không hề lưỡng lự, “Em muốn bếp có màu 

gì, cưng?” H~y nói với anh ta “m{u hồng,” v{ xem liệu thứ Bảy tới cả căn bếp có được sơn 

màu hồng. Anh ta sẽ thấy sự thất vọng của bạn, hiểu rằng nếu bạn không thích tủ bếp, các 

bức tường, c|ch lò nướng hoạt động, bạn sẽ bước v{o căn bếp đó với đôi môi bĩu ra – gọi 

điện thoại cho người ta mang đồ ăn sẵn tới bởi vì bạn không thể làm món bít tết hay nướng 

khoai t}y như bạn muốn trong một căn bếp mà bạn không chịu đựng nổi. Và chắc chắn 

chúng tôi không muốn điều đó, vì thế chúng tôi sẽ tới cửa hàng bán dụng cụ. Thậm chí cả 

khi chúng tôi không có tiền để tu sửa toàn bộ, chúng tôi sẽ kiếm được vài dụng cụ n{o đó 

cho cái tủ bếp, có thể vài cái tay nắm mới, giấy ráp – rất nhiều giấy ráp – để làm bay thứ 

màu mà bạn không chịu đựng nổi khỏi tủ bếp của bạn, để chúng tôi có thể hoàn thiện lại 

theo đúng c|ch m{ bạn muốn. Một người đ{n ông thực sự yêu bạn nóng lòng được l{m điều 

đó cho bạn, bởi vì sâu thẳm trong đầu, anh ta có thể hình dung bạn với một nụ cười trên 

mặt, sắp dọn chỗ ngồi cho anh ta ở đầu b{n ăn, v{ dọn một bữa ăn ngon trong căn bếp mới 

anh ta vừa sửa cho bạn. (Ồ, đừng nhầm về chuyện này: chúng tôi muốn thấy bạn vui vẻ, 

nhưng cũng bao h{m cả chuyện đền đ|p nữa đấy, thưa c|c quý cô. H~y hiểu và tôn trọng 

việc đền đ|p.) 

 
 

Tất nhiên, chúng tôi h{nh động với giả định rằng chuyện Sửa chữa không hẳn là vấn đề 

chính yếu. Chúng tôi ở tình trạng mất thăng bằng bởi vì mặc dù chúng tôi phản ứng theo 

cách chúng tôi tin là hợp lý, người phụ nữ của chúng tôi chắc chắn sẽ có phản ứng theo kiểu 

tình cảm – luôn ném một cái cờ lê thẳng v{o điều chúng tôi cố gắng đạt được. Phần lớn thời 

gian chúng tôi cảm thấy rằng phản ứng của các bạn được quyết định không hoàn toàn bởi 

thực tế chuyện gì là hợp lý mà phần lớn bởi cách các bạn cảm thấy v{o đúng ng{y đó, giây 

phút đó. Một ví dụ hoàn hảo: người đ{n ông của bạn hôn cùng vào bên ngực với cùng lượng 

độ ẩm v{o đúng chỗ đ~ khiến bạn rên rỉ v{ la hét đêm qua, vậy mà tối nay, bạn sẽ nhìn anh 

ta và nói, với đầy vẻ kết tội, “Anh l{m gì vậy? Em không muốn thế.” V{ giờ thì anh ta hoàn 

toàn bối rối bởi vì nếu bạn hôn anh ta v{o đúng điểm đó v{ anh ta thích điều đó ng{y hôm 

qua, anh ta sẽ vẫn thích vào hôm nay, vào ngày mai và ngày kia nữa. Nhưng bạn thì không 

như vậy. Những gì bạn thích và bạn thích như thế n{o dường như thay đổi qua mỗi ngày, 

đôi khi thậm chí từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc kh|c. V{ điều đó không hợp lýđv 

chúng tôi – chúng tôi không thể nào hiểu nổi điều đó, không bao giờ. Nếu chúng tôi làm 
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đúng, thật tuyệt. Nhưng đôi khi, chúng tôi sẽ luôn làm sai. Rất nhiều lần, những người đ{n 

ông thiếu kinh nghiệm sẽ làm hỏng hoàn toàn. Ví dụ, hãy xem xét một phụ nữ bước vào 

phòng với sự bực tức rõ ràng; một anh chàng còn trẻ v{ không qu| khôn ngoan trong lĩnh 

vực các mối quan hệ có thể hỏi cô ấy xem có chuyện gì làm cô ấy bực mình, và cô ấy có thể 

nói “chẳng có gì hết.” Anh ch{ng ngốc đó sẽ l{ người nói, “Thế hả, tuyệt.” Anh ta cũng{ kẻ bị 

trách móc thậm tệ kiểu như, “Khốn kiếp – anh thấy tôi trượt chân, thế mà anh tiếp tục bước 

đi m{ chẳng hề quan t}m đến tôi?” Ối trời, anh ch{ng đó sẽ có khối việc phải sửa chữa. 

 
 

Nhưng với người đ{n ông có kinh nghiệm hơn – có thể đọc tâm trạng người phụ nữ của 

mình và biết khi n{o có điều gì đó không ổn – sẽ hỏi cô ấy xem có chuyện gì, và cho dù cô ấy 

có nói “không có gì” bao nhiêu lần, anh ta sẽ hỏi đi hỏi lại cho tới khi cô ấy bắt đầu thừa 

nhận và nói hết, mặc dù với cảm giác trung thực nhất của anh ta, anh ta sẽ cầu nguyện với 

Chúa để chẳng có chuyện gì hết, và nếu có gì đó không ổn, anh ta có thể sửa chữa điều đó 

bởi vì anh ta không muốn phải thấy cô ấy hờn dỗi, khó chịu. Thậm chí khi anh ta nghĩ cô ấy 

đ~ nói xong, anh ta sẽ khuyến khích cô ấy cho tới khi vấn đề được giải quyết bởi vì anh ta 

không thể để sự việc như l{, “Ôi, rất tiếc vì chuyện đ~ xảy ra.” Anh ta sẽ ngay lập tức bắt tay 

vào Sửa chữa. 

 
 

Điều n{y không có nghĩa l{ bạn sẽ không bao giờ có những cuộc chuyện trò kéo d{i hơn 

hai phút với chồng mình. Chúng tôi hiểu rằng đôi lúc chúng tôi sẽ phải trao cho bạn nhiều 

hơn một chút liên quan đến chuyện giao tiếp với bạn – rằng đôi khi chúng tôi sẽ phải thổ lộ 

tâm can và tiết lộ xem có điều gì thực sự diễn ra trong đầu chúng tôi. Chúng tôi cũng biết 

rằng bạn có thể chỉ muốn nằm trong vòng tay chúng tôi, được âu yếm và nói hết về chuyện 

đó m{ chẳng cần phải có cách giải quyết gì hết. Chúng tôi cũng có cả khả năng l{m điều đó. 

Điều đó không dễ df{ng. Nhưng nó có thể thực hiện được. Chúng tôi biết rằng ngồi đó, lắng 

nghe, và thậm chí tham gia vào một cuộc nói chuyện dài về cảm xúc của bạn là cần thiết và 

không tránh khỏi. Nhưng đừng ngạc nhiên nếu những lần chuyện trò như vậy chỉ rất ít và 

thưa thớt. Chuyện trò chi tiết l{ điều bạn làm với bạn gái của mình. Đ{n ông chỉ muốn nghe 

về các rắc rối rồi sau đó sửa chữa nó. Vấn đề mấu chốt là duy trì sự cân bằng – hai người các 

bạn hiểu chính x|c điều người còn lại cần gì để được hạnh phúc, v{ sau đó cố gắng cung cấp 

ít nhất một phần những điều đó để cả hai cảm thấy họ tham gia vào mối quan hệ với người 
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còn lại. Với đ{n ông, điều đó nghĩa l{ đôi khi họ có thể phải ngồi xuống, thật yên lặng, và chỉ 

lắng nghe. Với phụ nữ, sẽ rất có ích nếu họ tôn trọng mật m~ nh}n c|ch đ{n ông – rằng 

chúng tôi luôn phải tập trung vào chuyện chúng tôi là ai, chúng tôi làm gì, và chúng tôi sẽ 

kiếm được bao nhiêu nên khó lòng dành cả đống thời gian loanh quanh băn khoăn về 

những điều không thể sửa chữa. 

 
 

Tất nhiên, sẽ rất có ích nếu phụ nữ thôi không mở đầu cuộc chuyện trò bằng c}u “chúng 

ta cần nói chuyện.” Ngay gi}y phút bạn nói điều đó, những cái gai phòng thủ của chúng tôi 

dựng lên, công cụ sửa chữa của chúng tôi lộ ra, mồ hôi bắt đầu lăn xuống, và chúng tôi bắt 

đầu điểm qua thật nhanh các sự kiện trong vài tuần qua, cố gắng tìm hiểu xem chúng tôi đ~ 

l{m gì sai, chúng tôi l{m điều đó khi n{o, v{ chúng tôi sẽ sửa chữa thế n{o để chúng tôi 

không còn gặp rắc rối nữa. 

 
 

Trên thực tế, tôi nghĩ sẽ là ý kiến hay, khi nếu bạn chỉ muốn trút tâm sự, bạn bắt đầu 

cuộc nói chuyện bằng điều gì đó đơn giản, như, “Cưng ơi, nghe n{y, chẳng có gì không ổn, 

em chỉ muốn nói chuyện với ai đó.” Đó l{ c}u mở đầu rất tuyệt; nó cho phép chúng tôi thư 

giãn, rời chân khỏi bục nhân chứng, cất công cụ Sửa chữa đi, v{ thực sự ngồi xuống lắng 

nghe điều bạn muốn nói. 

 
 
 
 

 

PHẦN HAI. TẠI SAO ĐÀN ÔNG LÀM ĐIỀU HỌ LÀM? 
 

 

5. ĐIỀU QUAN TRỌNG NHẤT – ANH TA MUỐN NGỦ VỚI BẠN 
 
 
 

 

Hồi đó, chúng tôi đang l{m chương trình Buổi sáng với Steve Harvey trực tiếp từ xa ở 

Detroit, thì một phụ nữ bước tới bục chào tôi và cả nhóm – một phụ nữ vô cùng hấp dẫn, ăn 

mặc tinh tế, với nước da sẫm m{u xinh đẹp, h{m răng trắng xinh xắn, cơ thể thon thả tuyệt 

vời, thực sự thu hút mọi người xung quanh. Và khi cô ấy bắt đầu nói, cô ấy thực sự làm tôi 

bối rối vì qua giọng nói, tôi nhận thấy cô ấy đ~ tới tuổi trưởng th{nh, nhưng trông bề ngoài 
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cô ấy không như giọng nói. Vì thế tôi hỏi cô ấy bao nhiêu tuổi; cô ấy trả lời là bốn mươi hai. 

Tôi sửng sốt. Tôi không hề nghĩ cô ấy quá tuổi ba mươi lấy một ngày. Rồi tôi hỏi cô ấy có 

bao nhiêu con. “Năm,” cô ấy nói, cười ngo|c đến tận mang tai. “Tôi có ba con đẻ, và tôi nhận 

nuôi hai.” 

 
 

Giờ đ}y tôi ngồi đ}y v{ nghĩ, |i ch{ – thật là hấp dẫn. Cô ấy đ~ qu| tuổi bốn mươi hai, cô 

ấy không chỉ chăm sóc những đứa trẻ do cô ấy sinh ra, mà thêm cả hai đứa trẻ mà cô ấy 

nhận nuôi chỉ vì lòng nhân hậu và trái tim rộng mở, và trông cô ấy trẻ hơn tuổi rất nhiều – 

cô ấy thực sự đ~ l{m được điều tuyệt vời. Hãy l{m rõ điều này: tôi sẽ không làm gì với thông 

tin này, bởi vì các bạn đo|n được điều gì không? Tôi là một người đ~ có gia đình hạnh phúc 
 

– nhấn giọng ở từ hạnh phúc. Nhưng v{i năm trước, cuộc chuyện trò đó có thể đi theo một 

hướng hoàn toàn khác, và sẽ không hề liên quan đến chuyện tôi hỏi cô ấy bất cứ điều gì về 

con c|i, nơi l{m việc, cuộc sống của cô ấy – không hề. 

 
 

Nhưng có một anh ch{ng hướng toàn bộ sự chú ý đến cô ấy trong khi chúng tôi tiếp tục 

l{m chương trình – đó l{ một câu chuyện khác. Rõ ràng anh ta có kế hoạch với người phụ nữ 

này. Ta có thể thấy rõ điều đó chỉ qua cách anh ta ngả người về phía cô ấy, hứng lấy từng lời 

của cô ấy. Ồ, anh ta nói chuyện với cô ấy như thể không có h{ng trăm người đứng xung 

quanh – như thể không có mặt tôi v{ người cùng dẫn chương trình vậy. Tôi biết anh ta đang 

cố gắng l{m điều gì. Nhưng rõ r{ng cô ấy không hề biết. 

 
 

Trước mặt mọi người trong một đoạn nghỉ quảng cáo, tôi hỏi cô ấy, “Anh ta muốn gì?” 
 

 

Cô ấy cười và nhìn tôi bối rối. “Không gì cả,” cô ấy cười khúc khích. “Chúng tôi chỉ 

chuyện phiếm.” C|c bạn thân mến ạ, anh ch{ng đó không đơn giản chỉ muốn nói chuyện. Anh 

ta cũng hiểu rằng tôi biết điều đó. Sau v{i đoạn nghỉ quảng cáo nữa, và rất nhiều những 

động th|i rõ r{ng hơn nhiều của anh ta, cuối cùng tôi nói với cô ấy rằng anh ta không chỉ tìm 

kiếm một cuộc chuyện trò đơn giản. 

 
 

“Anh ta muốn gì đó ở cô,” tôi nói. “Tôi có thể chứng minh với cô.” 
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Giờ đ}y đ|m đông, phần lớn phụ nữ, đang thúc giục cô. “Thỏa thuận thế n{y,” tôi nói. 

“B}y giờ hãy quay sang phải, nhìn vào mặt anh ta, và không rời mắt khỏi mắt anh ta. Nói với 

anh ta cô có bao nhiêu con, và quan sát phản ứng của anh ta.” 

 
 

Người đ{n ông tỏ ra bình thản cho tới khi cô ấy nói tới từ năm. Anh ta lảo đảo lùi lại như 

một con ngựa hoảng hốt; toàn bộ cơ mặt anh ta thay đổi, và mặc dù che miệng, anh ta không 

thể kìm nén tiếng kêu “Ồ” đầy ngạc nhiên thoát ra khỏi môi. 

 
 

Anh ta chuồn khỏi cô ấy thật nhanh. Giờ nghỉ tiếp theo, anh ta ở tận đầu kia của khu vực 

chương trình – c|ch đó khoảng mười lăm mét, ghé s|t khuôn mặt một phụ nữ khác. Thấy 

chứ, anh ta muốn điều gì đó ở cô, nhưng rõ r{ng điều đó không bao gồm năm đứa trẻ. Anh 

ta có công việc ổn định, có vẻ l{ người thông minh. Anh ta nói với tôi anh ta kiếm được khá 

tiền; tuy nhiên, rõ ràng anh ta không thể htấy tiền của mình phải chia ra cho nhiều hướng 

đến vậy. Khi anh ta tán tỉnh người phụ nữ, tất cả những gì anh ta hình dung là anh ta và 

người phụ nữ đi tới chuyện đó, không có gì vướng víu. 

 
 

Bạn dẫn chương trình của tôi cứ cười mãi và hỏi tại sao tôi biết tất cả những chuyện 

này. Thật đơn giản: khi một người đ{n ông tiếp cận với bạn, anh ta có một kế hoạch. Và kế 

hoạch chính là ngủ với ban, hoặc tìm hiểu xem phải làm thế n{o để có thể ngủ với bạn. 

 
 

Điều này có vẻ hơi kh|i qu|t hóa, nhưng theo kinh nghiệm của tôi, đó là sự thật. Phụ nữ 

thích ngồi chuyện gẫu chẳng vì lý do rõ ràng nào, chỉ đơn giản là nói chuyện. Nhưng đ{n ông 

chúng tôi, chúng tôi không sinh ra để tán gẫu chỉ với mục đích t|n gẫu. Đ{n ông chúng tôi là 

những người rất đơn giản: nếu chúng tôi thích những gì mình thấy, chúng tôi sẽ tới đó. Nếu 

chúng tôi không muốn gì nơi bạn, chúng tôi sẽ không tới đó. Chấm hết. Hãy gạch chân phần 

n{y ngay đ}y để bạn luôn nhắc nhở mình mỗi khi có một người đ{n ông bước tới chỗ bạn: 

một người đ{n ông luôn luôn muốn gì đó. Luôn luôn. V{ liên quan đến phụ nữ, kế hoạch đó 

luôn l{ tìm ra hai điều: (1) liệu bạn có sẵn lòng ngủ với anh ta, và (2) nếu bạn sẵn lòng, anh 

ta phải mất những gì để bạn ngủ với anh ta. 

 
 

Đó l{ sứ mệnh của anh ta trong câu lạc bộ. 
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Đó l{ nhiệm vụ của anh ta trong phòng ăn trưa tại văn phòng. 
 

 

Đó l{ ý định của anh ta khi anh ta bỏ qua tất cả những cái ghế trống ở nhà thờ và ngồi 

xuống trên chiếc ghế băng ngay bên cạnh bàn. 

 
 

Nếu một người đ{n ông nhìn thấy bạn và hỏi thăm xem bạn thế nào, bạn nghĩ anh ta tới 

gần bạn để làm gì? Anh ta không tới để tìm hiểu bất cứ điều gì ở bạn, để tìm ra mối quan 

tâm, sở thích, ha ý muốn của bạn. Đó l{ điều phụ nữ làm khi họ quan tâm và muốn tìm hiểu 

ai đó. Với một người đ{n ông, mọi chuyện ít phức tạp hơn nhiều, anh ta thích điều anh ta 

thấy từ phía bên kia phòng và giờ đ}y anh ta bước tới để có được điều đó. Anh ta không 

quan tâm chút nào về tính cách của bạn hay bạn l{m gì để kiếm sống; bạn bè của bạn chẳng 

có ý nghĩa gì với anh ta, và chuyện bạn có biết tới Jesus không thì chẳng hề có liên quan. 

Anh ta chỉ muốn biết liệu anh ta có thể ngủ được với bạn không, và anh ta nói chuyện với 

bạn để x|c định snh xác anh ta phải đầu tư bao nhiêu để có được điều mình muốn. 

 

 

Khi nói “đầu tư”, tôi không chỉ nói về giá trị tiền bạc, tôi nói về các giá trị của bạn – 

những đòi hỏi của bạn. Anh ta cố gắng xem liệu c|i “gi|” của bạn có qu| cao, anh ta có đủ khả 

năng không, hay anh ta có thể trả chậm, và liệu anh ta có thể đạt được điều đó đêm nay. Nếu 

bạn không đưa ra bất cứ đòi hỏi gì, vậy bạn miễn phí – cuộc chơi tiếp tục. Anh ta biết anh ta 

có thể đưa bạn lên giường mà chẳng cần mấy nỗ lực. Nhưng nếu bạn nói thẳng với anh ta 

rằng bạn có đòi hỏi – rằng bạn cần thời gian, sự tôn trọng, sự chú ý của anh ta – khi đó anh 

ta biết rằng bạn đắt giá, rằng anh ta sẽ cần đầu tư công sức để có được miếng bánh. Với một 

số đ{n ông, chi phí đó có thể quá cao – họ chỉ tìm kiếm một khoảng thời gian vui vẻ và 

không quan tâm tới việc “đầu tư” thời gian, tôn trọng và cam kết. Một người đ{n ông có thể 

đ|nh gi| ngay. “Trời, mình phải ghé qua đó hai, ba lần mỗi tuần, tiền xăng l{ năm đô la một 

ga lông, mình m{ có được người phụ nữ mình đang t|n tỉnh, mình sẽ phải gọi cho cô ta v{ đủ 

thứ. Không, c|i gi| đó qu| tầm của mình.” Với người đ{n ông kh|c, mức giá niêm yết của bạn 

có thể nằm trong khả năng chi trả của anh ta. 



https://thuviensach.vn

Ebook miễn phí tại: Webtietkiem.com 
 

  
 

Đ}y l{ thông tin hữu ích với các bạn vì giờ đ}y c|c bạn biết khi một người đ{n ông lại 

gần, bạn có thể bỏ qua những chuyện tầm ph{o, đặt ra những yêu cầu (mà tôi sẽ thảo luận 

sau), và quyết định được ngay liệu anh ta có muốn chi trả cho những gì anh ta tìm kiếm. 

Được thôi, vậy thì các quý cô: bây giờ điều đó không còn l{ bí mật – và các bạn có thể hành 

động tương xứng với điều đó. Khi bạn không nhận thức được mọi người đ{n ông đều có kế 

hoạch, bạn không đòi hỏi gì ở anh ta, và nếu bạn không đặt ra bất cứ nguyên tắc cơ bản nào, 

thực chất bạn đang nói với anh ta rằng bạn sẵn sàng tiếp nhận những nguyên tắc của anh ta. 

Bạn cho anh ta thấy bạn không quan tâm chuyện bao lâu anh ta gọi một lần, khi nào anh ta 

ghé qua, tần suất chuyện trò của hai người, và liệu anh ta có mở cửa nhường đường cho 

bạn; điều n{y nghĩa l{ anh ta sẽ gọi bạn khi anh ta sẵn sàng, anh ta sẽ không mở bất cứ cánh 

cửa nào cho bạn, và mặc dù bạn đề nghị anh ta tới lúc bảy giờ, mãi tới tám giờ anh ta mới 

xuất hiện – tất cả chỉ vì bạn không (a) biết rằng một người đ{n ông luôn có kế hoạch và (b) 

h{nh động tương xứng. 

 

 

Đó chính x|c l{ điều diễn ra trong bộ óc ông bố vợ tôi khi một cô con gái của tôi mang về 

nhà một anh ch{ng được cho l{ “bạn trai” vào bữa tối gia đình. C|c bạn nên biết bố vợ tôi là 

một trong những người khôn ngoan nhất tôi từng gặp trong đời – ông l{ người mà tôi 

ngưỡng mộ; và tôi chỉ ngưỡng mộ rất ít người. Những điều ông nói ra thường, nếu không 

phải là luôn luôn, chính xác và khiến tôi suy nghĩ. Buổi tối hôm đó cũng như vậy khi ông gọi 

anh ch{ng đó tới chỗ ghế dài trong phòng khách và hỏi hết sức thẳng thắn, “Vậy kế hoạch 

của cháu với cháu gái ông là thế n{o?” 
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Chàng trai trẻ, khoảng ba mươi, hỏi rất đơn giản. “Ông hỏi như vậy nghĩa là sao ạ?” 
 

 

“Đúng như ông hỏi thôi,” bố vợ tôi trả lời. “Kế hoạch của ch|u l{ gì?” 
 

 

“Ch|u không có kế hoạch gì hết,” cậu ta nói. 
 

 

“Vậy ch|u đang l{m gì?” bố vợ tôi hỏi. 
 

 

“Ch|u chỉ cố gắng tìm hiểu cô ấy,” cậu ta khăng khăng. 
 

 

“Nhưng kế hoạch của cháu là gì? Chuyện này sẽ dẫn tới đ}u?” bố vợ tôi cáu kỉnh. 
 

 

Cuối cùng, dưới sức ép của việc bị thẩm vấn, cùng với việc hai người đ{n ông da đen 

lạnh lùng làm rõ rằng chúng tôi biết rõ về các mánh khóe, cậu trai rốt cuộc đ~ chịu thua và 

nói những từ định mệnh, “Bọn cháu chỉ chơi bời.” 

 
 

Bố vợ tôi ngồi đó v{ nhìn cậu ta chằm chằm cả phút, rốt cuộc khi cậu ta đ~ nói đến ngọn 

nguồn của vấn đề. Cậu ta đ~ nếm mùi. “Được thôi, vậy thì – tốt thôi,” bố vợ tôi khẽ nói. 

“H~y chia sẻ điều đó với con bé, rằng cậu chỉ ‘chơi bời’. H~y xem con bé cảm thấy thế nào 

khi nó chỉ l{ đồ chơi. H~y nói lại điều đó với con bé.” 

 
 

Trông con bé như ph|t điên khi chúng tôi cho nó biết về kế hoạch của người đ{n ông của 

nó v{i phút sau đó – rằng chúng chỉ “chơi bời.” Vì con bé biết từ những cuộc nói chuyện và 

thảo luận liên tục của chúng tôi về đ{n ông rằng liên quan đến các mối quan hệ, hoặc ta chỉ 

l{ đồ chơi, hoặc ta l{ điều quan trọng lâu dài. Không thể là cả hai. Rõ ràng, cậu ta có một kế 

hoạch khác với những gì con bé mong muốn. 

 
 

May mắn là con gái tôi có ông ngoại và tôi giúp giải mã kế hoạch của bạn trai nó. Nhưng 

không phải người phụ nữ n{o cũng có một ông bố ở gần để giúp họ biết hết các mánh khóe. 

Giờ đ}y, khi người đ{n ông đó tới, mỉm cười rạng rỡ với bạn v{ nói năng như thể anh ta 
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thực sự thích bạn, bạn h~y h{nh động như bạn biết. Bởi vì bạn đ~ biết: anh ta muốn ngủ 

với bạn. 

 
 

Cái giá của bạn là gì? 
 

 

Nếu bạn cho anh ta biết ngay từ đầu, anh ta sẽ cho bạn biết ngay liệu c|i gi| đó qu| cao 

đối với anh ta. V{ sau đó bạn có thể tiếp tục. 

 
 
 
 

 

6. CÁ ĐỂ CHƠI VÀ ĐỂ GIỮ LẠI: CÁCH ĐÀN ÔNG PHÂN BIỆT GIỮA LOẠI PHỤ NỮ ĐỂ 

CƯỚI VÀ ĐỂ CHƠI BỜI 

 
 
 

 

Bất cứ ai thực sự biết tôi sẽ biết niềm đam mê c}u c| của tôi. Tôi vẫn luôn yêu những 

gi}y phút tĩnh lặng kèm với thú vui này – ngồi trên boong một con thuyền, nơi mặt nước 

tho|ng đ~ng. Không có sự yên bình n{o hơn thế. Nhưng tôi cũng khao kh|t sự bùng nổ đột 

ngột của cảm xúc khi tôi thấy có một con cá ở đầu dây, bạn không thể hình dung cảm giác 

hồi hộp khi tôi phải sử dụng từng mẩu sức mạnh và trí tuệ đểm liệu mình có thể giữ cho con 

cá cắn câu, cuộn d}y v{o, v{ đưa nó lên thuyền. 

 
 

Rồi đến phần khó khăn – quyết định liệu có giữ lại con cá hay thả nó trở lại. Vì vậy, 

ngoài câu cá, cho cá cắn câu, và cuộn dây lên, tôi còn có cảm xúc mạnh khi buộc phải nhìn 

chúng, xem chúng cảm thấy thế n{o, v{ đ|nh gi| xem liệu chúng có được lên thuyền. Hãy tin 

tôi: một con cá phải thật sự đặc biệt thì mới được lên thuyền. Nếu không, nó sẽ bị thả lại 

xuống nước, để tôi câu thêm những con khác. 

 
 

Một người đ{n ông thường đi c}u c| vì hai lý do: hoặc anh ta câu cá cho vui, hoặc câu cá 

để ăn, điều đó nghĩa l{ hoặc anh ta cố gắng bắt được con cá lớn nhất có thể, chụp hình nó, 

ngưỡng mộ nó cùng với bạn bè, và ném nó trở lại biển, hoặc anh ta sẽ mang con c| đó về 
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nhà, cân nó, lọc nó, phi lê, thả vào bột, r|n lên, cho ra đĩa. Tôi e rằng điều này hết sức tương 

tự với c|ch đ{n ông tìm kiếm phụ nữ. 

 
 

Bạn thấy đấy, bản chất đ{n ông l{ những người đi săn, v{ phụ nữ được đặt vào vị trí của 

con mồi. H~y nghĩ về điều n{y: thường l{ đ{n ông “chọn” phụ nữ, đ{n ông “mời” phụ nữ đi 

ăn, đ{n ông phải “được phép” từ cha của người phụ nữ để được cưới cô ta, và thậm chí, 

trong một số trường hợp, để được hẹn hò với cô ta. Trên thực tế, chúng tôi theo đuổi, chúng 

tôi đ~ được dạy cả đời rằng theo đuổi phụ nữ không chỉ l{ điều tốt đẹp, m{ còn l{ điều tự 

nhiên. Phụ nữ cũng tin tưởng v{o điều này từ l}u; đ~ bao nhiêu lần bạn hay bạn gái của bạn 

nói, “Tôi rất thích khi một người đ{n ông theo đuổi tôi,” hay “Tôi cần anh ta cư xử lãng mạn 

với tôi, tặng hoa cho tôi, và làm tôi cảm thấy có người muốn có mình”? Hoa, đồ trang sức, 

điện thoại, hẹn hò, chuyện trò ngọt ngào – đ}y l{ những vũ khí trong kho vũ khí đi săn khi 

chúng tôi theo đuổi các bạn. 

 
 

Nhưng c}u hỏi vẫn luôn còn đó: sau khi đ~ c}u được, chúng tôi sẽ làm gì với bạn? Suy 

luận từ tình yêu câu cá của tôi, triết lý của tôi l{ đ{n ông sẽ đối xử với phụ nữ theo một trong 

hai cách: một con c| để chơi hoặc để giữ lại. Cách chúng tôi gặp, cách cuộc nói chuyện diễn 

ra, cách mối quan hệ phát triển, và những đòi hỏi của bạn đối với người đ{n ông sẽ quyết 

định liệu bạn sẽ được đối xử như một con c| để chơi – một con cá bị ném trở lại mặt nước – 

hay để giữ lại, kiểu phụ nữ mà với họ người đ{n ông có thể hình dung ra một cuộc sống 

chung. Và cách chúng tôi phân biệt hai loại rất đơn giản, như tôi giải thích dưới đ}y. 

 
 
 
 
 
 

 

CÁ ĐỂ CHƠI… 
 

 

Không có nguyên tắc, đòi hỏi, sự tôn trọng đối với chính bản th}n, hay đường lối, v{ đ{n 

ông chúng tôi có thể đ|nh hơi thấy kiểu phụ nữ đó c|ch cả dặm. Đó l{ một cô gái tiệc tùng, 

uống một ngụm loại trà lạnh Long Island hay một ngụm rượu Patron, sau đó tuyên bố với 

người cầu hôn rằng cô ấy chỉ muốn “hẹn hò xem nó thế n{o,” v{ cô ấy l{ người phụ nữ ăn 
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mặc bảo thủ ở văn phòng, l{ người giỏi tạo quan hệ, nhưng không hề biết cách tiếp cận đ{n 

ông. Cô ấy chẳng có kế hoạch cho bất cứ mối quan hệ n{o đang diễn ra, không chờ đợi bất 

cứ điều gì cụ thể từ một người đ{n ông, v{ ho{n to{n không đặt ra lấy một điều kiện hoặc 

giới hạn n{o đối với bất cứ ai đứng trước mặt cô ấy – cô ấy thể hiện rõ rằng cô ấy bị cuốn 

theo bất cứ điều gì sẽ xảy ra. Chắc chắn, ngay khi cô ấy để một người đ{n ông biết qua lời lẽ 

v{ h{nh động rằng anh ta có thể đối xử với cô ấy theo bất cứ cách nào, anh ta sẽ l{m như 

vậy. Đ{n ông sẽ xếp h{ng để đăng ký l{m điều đó, tin tôi đi. 

 
 
 
 
 
 

 

ĐỂ GIỮ LẠI… 
 

 

Không bao giờ dễ d{ng nhượng bộ, và các tiêu chuẩn/ yêu cầu bắt đầu ngay từ giây phút 

bạn mở miệng. Thấy đấy, cô ấy hiểu sức mạnh của mình và sử dụng sức mạnh đó như một 

thanh gươm samurai. Cô ấy đòi hỏi – chứ không phải yêu cầu – sự tôn trọng, chỉ qua cách cô 

ấy cư xử. Bạn có thể bước tới chỗ cô ấy v{ đóng kịch hay nhất có thể, và trong khi cô ấy có 

thể bị ấn tượng bởi những gì bạn nói, điều đó không đảm bảo rằng cô ấy sẽ để cuộc trò 

chuyện đi xa hơn, chứ chưa nói gì dến chuyện cho bạn số điện thoại v{ đồng ý cho bạn chút 

thời gian quý giá của mình. Đ{n ông tự động biết ngay từ gi}y phút người phụ nữ bắt đầu 

nói rằng nếu họ muốn có cô ấy, họ sẽ phải hành xử phù hợp với những tiêu chuẩn và yêu 

cầu của cô ấy, hoặc chuyển sẽ đối tượng khác vì cô ấy đ~ ch|n trò chơi v{ không muốn chơi 

cùng bạn. Nhưng cô ấy cũng gửi đi tín hiệu rằng cô ấy có khả năng chung thủy với một 

người đ{n ông v{ chăm sóc chu đ|o cho người đó, đ|nh gi| cao những gì người đó mang tới 

cho mối quan hệ, và sẵn s{ng đón nhận tình yêu – một tình yêu chân thành và lâu dài. 

 
 

Tin khẩn: không phải đ{n ông l{ người quyết định liệu bạn l{ c| để chơi hay để giữ lại – 

mà chính là bạn. (Đừng ghét người chơi, h~y ghét trò chơi.) hi một người đ{n ông lại gần 

bạn, bạn l{ người có khả năng kiểm soát tuyệt đối tình hình – liệu anh ta có được nói chuyện 

với bạn, mua đồ uống cho bạn, khiêu vũ với bạn, lấy số điện thoại của bạn, đưa bạn về nhà, 

gặp lại bạn, tất cả những chuyện đó. Chắc chắn chúng tôi muốn những điều đó từ 
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bạn: đó l{ lý do chúng tôi nói chuyện với bạn ngay từ đầu. Nhưng chính bạn mới l{ người 

quyết định bạn có cho chúng tôi bất cứ điều gì trong những thứ chúng tôi muốn, và chính 

xác là chúng tôi sẽ có được những điều đó bằng cách nào. Trong con mắt chúng tôi, vị thế 

của bạn được quyết định bởi khả năng kiểm soát của bạn đối với tình hình. Mỗi lời bạn nói, 

mỗi động thái của bạn, mỗi tín hiệu bạn phát ra cho một người đ{n ông sẽ giúp anh ta quyết 

định liệu anh ta có nên thử chơi đùa với bạn, thẳng thắn với bạn, hay chuyển sang người 

phụ nữ tiếp theo để câu cá giải trí thêm. 

 
 

Tôi thích nghĩ rằng cách bạn điều khiển tình huống cũng giống như c|ch bạn leo lên 

những bậc thang trong công việc. H~y nghĩ thế này: hẹn hò cũng rất giống công việc; cách 

tốt nhất để thành công là làm chủ và kiểm so|t được mọi việc. Khi mới bắt đầu làm các 

chương trình, tôi biết mình muốn trở thành một nhà hài kịch hạng nhất. Nhưng bởi vì 

những người chủ câu lạc bộ chưa biết mấy về tôi, tất cả những gì tôi có được là một vai 

trong màn mở đầu – người đầu tiên xuất hiện, mười lăm phút để làm việc của mình, rồi sau 

đó rời khỏi sân khấu. Tuy vậy, tôi biết rằng nếu tôi biết cách – xuất hiện đúng giờ, có quan 

hệ tốt, và quan trọng nhất là có màn trình diễn h{i hước, khơi gợi suy nghĩ, khiến khán giả 

và chủ câu lạc bộ nhớ mình – tôi có thể có được công việc cuối cùng là ngôi sao biểu diễn, 

nhà hài kịch được viết tên trên biển hiệu và bốn mươi lăm phút để khiến mọi người cười 

phá lên. Tôi kiểm so|t mười lăm phút của tôi bằng cách khiến mọi người cười bò ra đủ để họ 

nhớ tôi, v{ sau đó đ|nh cuộc vào những hợp đồng trong vai trò nhà hài kịch “chính”, người 

có được ba mươi phút trên s}n khấu. Rồi sau đó tôi cũng l{m điều tương tự với ba mươi 

phút trên s}n khấu, khiến mọi người cười bò ra đến mức ông chủ câu lạc bộ không có lựa 

chọn nào khác ngoài việc biến tôi th{nh người diễn chính. 

 

 

Thấy chứ? Việc tôi thành công khi trở thành một trong những Vua Hài kịch là dựa trên 

mong muốn và khả năng kiểm soát sản phẩm của mình – chất lượng trình diễn – mà cuối 

cùng đ~ biến tôi th{nh chính x|c người tôi muốn. Và l{m điều đó giúp tôi có được đúng điều 

tôi muốn – th{nh công. Điều tương tự cũng |p dụng cho một phụ nữ muốn trở th{nh “người 

được giữ lại”, thay vì một con c| để chơi. Bạn kiểm so|t điều bạn có thể kiểm soát – hình ảnh 

của bạn, cách bạn cư xử, cách bạn để đ{n ông nói chuyện và tiếp cận với bạn – và sử dụng 

điều đó để có được mối quan hệ bạn muốn. 



https://thuviensach.vn

Ebook miễn phí tại: Webtietkiem.com 
 

  
 
 

 

Để tôi giải thích rõ cho bạn: hãy hình dung bạn đang ở trong một câu lạc bộ thể hình, và 

bạn đang tập máy trèo cầu thang, mặc chiếc áo lót thể thao đỏ rực ôm sát, và cái quần thể 

thao ôm vừa vặn cơ thể, long lanh v{ ướt đẫm mồ hôi, tập lyện với cường độ cao, trông hết 

sức khỏe mạnh và hấp dẫn. Một anh ch{ng đẹp trai bước vào – anh ta đẹp trai, dáng khỏe 

mạnh, không đeo nhẫn. V{ khi anh ta bước tới cái máy tập ngay bên cạnh nơi bạn đang tập, 

phản ứng hóa học giữa hai người mạnh như điện; anh ta mỉm cười, bạn mỉm cười lại; bạn 

chuyển sang một cái máy khác, anh ta chuyển sang một cái máy không quá xa bạn; anh ta 

liếc nhìn bạn, bạn liếc lại. Và sau khi cả hai đ~ tập xong, anh ta dùng hết sức bình sinh – 

bước tới chỗ bạn và bắt chuyện. 

 
 

“Có vẻ cô đ~ tập kha kh|,” anh ta có thể nói vậy, nhìn thẳng vào mắt bạn, sau đó để ánh 

mắt nán lại đ}u đó quanh vùng hông bạn. “Một người phụ nữ biết c|ch chăm sóc mình. Thật 

tuyệt.” 

 
 

Cách bạn trả lời – cách bạn kiểm soát cuộc trao đổi này – sẽ tạo ra mọi sự khác biệt giữa 

việc liệu anh ta coi bạn l{ con c| để ném trở lại biển, hay để giữ lại. Nói điều na n| như, “Anh 

biết đấy, một cô gái phải có vẻ ngoài nóng bỏng,” rồi sau đó xoay người lại để có thể quan 

sát tốt hơn, v{ anh ch{ng đó sẽ tính to|n trong đầu anh ta có thể v{o giường bạn nhanh 

chóng thế nào, và liệu anh ta có thể đột nhiên đổi giờ tập sao cho không phải gặp lại bạn lần 

nữa sau khi anh ta l{m được điều đó. Một người đ{n ông sẽ chỉ căn cứ vào vài từ và hành 

động đó để quyết định liệu bạn có phải l{ người phụ nữ mà anh ta dễ d{ng có được – một 

người chỉ dành cho những lúc vui vẻ và tập luyện để cơ thể gọn gàng chỉ nhằm làm mình 

hấp dẫn cho đ{n ông nhìn ngắm và thực sự tận hưởng điều đó. Tôi đảm bảo với các bạn, vài 

câu tiếp theo từ miệng anh ta sẽ liên quan đến những nỗ lực nghiêm túc để cuốn bạn vào, và 

nếu bạn cắn câu, thế l{ xong. Sau đó anh ta sẽ chuyển sang đối tượng khác 

 

 

Nhưng nếu bạn đ|p lời anh ta bằng cách nói một câu đại loại như, “Cảm ơn, đối với tôi 

sức khỏe rất quan trọng và tập luyện là cách tuyệt vời để ta khỏe mạnh,” thì anh ta sẽ biết 

rằng mình phải đ{o s}u hơn một chút để tìm hiểu thêm về bạn. Không có gì đảm bảo rằng 

anh ta sẽ nghĩ bạn l{ người phụ nữ để giữ lại – bạn sẽ phải nói chuyện nhiều hơn chỉ một 
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c}u đơn giản – nhưng ít nhất anh ta sẽ không kết luận ngay lập tức rằng bạn l{ con c| để ném 

trở lại mặt nước. Nhận xét của bạn có thể dẫn đến việc anh ta nói về lý do anh ta tập luyện, 

v{ điều đó có thể dẫn tới một cuộc trò chuyện có ý nghĩa về một sở thích chung của cả hai 

người liên quan đến tập luyện nhằm giữ gìn cơ thể. V{ điều đó có thể dẫn tới việc anh ta hỏi 

thêm nhiều câu hỏi, mà một phụ nữ có thể giữ lại sẽ có nhiều câu trả lời, tất nhiên pha thêm 

đủ đòi hỏi để người đ{n ông đó biết bạn l{ người phụ nữ để giữ lại, một người tìm kiếm 

người đ{n ông để gắn bó lâu dài. 

 
 

Tuy nhiên, tiết lộ rằng bạn là một người phụ nữ để giữ lại không đảm bảo rằng người 

đ{n ông đó không bỏ đi. Một số đ{n ông thực sự chỉ câu c| cho vui v{ không có ý định làm 

bất cứ điều gì ngoài vứt bỏ người phụ nữ họ đ~ chung chăn gối. Nếu người đ{n ông đó l{m 

vậy, thì h~y để anh ta đi – bạn quan tâm gì chứ? Anh ta không phải l{ người bạn tìm kiếm. 

Tôi biết rằng bạn và các cô bạn g|i đ~ được dạy đừng có bỏ qua bất cứ cơ hội nào khi một 

người đ{n ông bước qua – anh ta có thể l{ Người Ấy. Nhưng tôi ở đ}y để nói với bạn rằng 

chiến lược này hoàn toàn ngớ ngẩn. Phụ nữ vốn thông minh – các bạn đều có khả năng ph|t 

hiện ra nếu bạn mình đang nói dối, các bạn biết khi con mình định giở trò ma m~nh n{o đó, 

đồng nghiệp không thể qua mặt bạn trong công việc. Bạn nhanh chóng cho họ biết rằng bạn 

không ngốc, rằng bạn thấy khi họ còn cách cả dặm, và bạn sẽ không để họ qua mặt. Nhưng 

liên quan đến mối quan hệ của bạn với giới tính đối lập, tất cả mọi thứ đều bay ra khỏi cửa 

sổ; bạn từ bỏ sức mạnh của mình và mất mọi kiểm so|t đối với tình hình – nhường lại khả 

năng đó cho bất cứ ông già nào nhìn bạn hai lần. Chỉ vì ông ta tình cờ nhìn bạn hai lần. 

 

 

Tôi chỉ muốn nói với các bạn hãy khô ngoan trong chuyện này. Biết rằng nếu người đ{n 

ông đó không tìm kiếm mối quan hệ nghiêm túc, bạn sẽ không thay đổi được ý định của anh 

ta chỉ vì hai người hẹn hò và thân mật. Bạn có thể l{ người phụ nữ hoàn hảo nhất trên trái 

đất xanh tươi của Chúa – bạn có khả năng trò chuyện thú vị, bạn có thể nấu một bữa sáng 

ngon lành, bạn có thể xoa bóp lưng cho anh ta thường xuyên như l{m sandwich, bạn độc lập 

(nghĩa l{ đối với anh ta, bạn sẽ không dính chặt như hình với bóng) – nhưng nếu anh ta 

không sẵn sàng cho một mối quan hệ nghiêm túc, anh ta sẽ đối xử với bạn như một con cá 

để giải trí. Một ví dụ hoàn hảo cho điều này nằm trong “Bức thư D}u t}y” – đ}y l{ những 
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bức thư m{ chương trình Buổi sáng với Steve Harvey nhận được từ thính giả - của một phụ 

nữ rõ ràng vừa bắt đầu nhận ra cô ấy chỉ là một thứ đồ chơi. 

 
 
 
 
 
 

 

Tôi đ~ hẹn hò với người đ{n ông n{y trong s|u th|ng v{ mọi thứ đều có vẻ dễ chịu cho 

tới tháng Một năm nay. Chúng tôi đi chơi v{ đến nh{ nhau, nhưng đột nhiên anh ta ngừng 

gọi điện và khi tôi gọi anh ta, anh ta tỏ vẻ hào hứng, nhưng anh ta đối xử rất thô lỗ với tôi. 

Anh ta lên kế hoạch các chuyến đi rồi lại hủy. Và khi tôi hỏi anh ta liệu chúng tôi có nên 

chấm dứt mọi liên hệ, anh ta bảo l{ “không”. Nhưng anh ta h{nh động như thể không muốn 

bị làm phiền. Tôi không biết điều gì xảy ra, và tôi vẫn thích anh ta, nhưng tôi buồn bực khi 

biết rằng có điều gì đó trong đầu anh ta mà anh ta không chia sẻ với tôi hoặc có lẽ anh ta đ~ 

tìm được người phụ nữ khác và chỉ muốn giữ tôi để dự phòng. 

 
 
 
 
 
 

 

Anh ta chỉ c}u c| để giải trí, và trong tim mình, cô ấy biết điều đó. Nhưng cô ấy vẫn cố 

gắng níu kéo để xem liệu anh ta có đối xử tốt với mình. Bất cứ người phụ nữ nào trong tình 

huống đó cũng nên rời bỏ anh ta. Thay vì đ}u tư to{n bộ thời gian v{ năng lượng vào một 

người đ{n ông không thể và không xứng đ|ng với chờ đợi của bạn, h~y để anh ta ra đi. V{ 

sau đó khi anh ch{ng tiếp theo xuất hiện, hãy kiểm soát tình hình và cho anh ta biết những 

nguyên tắc cơ bản của bạn ngay từ đầu (xem chương “Đ{n ông Tôn trọng Tiêu chuẩn – Hãy 

đặt ra một số”): “Em không nhận điện thoại sau mười giờ đêm, bởi vì giờ đó con em ngủ và 

em đang nghỉ ngơi”; “Em đ|nh gi| cao một người đ{n ông xuất hiện khi anh ta nói anh ta sẽ 

xuất hiện và gọi điện bảo nếu anh ta đến muộn”, v{ “Em không ngủ với bất cứ ai cho tới khi 

em chắc chắn rằng chúng ta có mối quan hệ nghiêm túc, lâu dài – với em không có tình dục 

ngẫu nhiên” đều là những nguyên tắc cơ bản chấp nhận được cho bất cứ người đ{n ông n{o 

đến với bạn. Nếu những nguyên tắc cơ bản đó là quá nhiều đối với anh ta, anh ta sẽ bỏ đi 

bởi vì anh ta chỉ c}u c| để giải trí. 
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Tuy nhiên, nếu anh ta có sự nghiệp riêng, và anh ta biết rằng để hoàn thiện cuộc đời, 

anh ta cần một người phụ nữ cũng có gì đó riêng, anh ta sẽ ở lại và tiếp tục cuộc nói chuyện. 

Đó l{ người đ{n ông sẵn sàng bỏ công sức – người mà ta biết rằng anh ta không định chỉ hẹn 

hò lãng mạn với bạn, có được thứ anh ta muốn rồi bỏ đi. Anh ch{ng ở ngay đó? Anh ta l{ 

người đ{n ông của bạn. Anh ta đi c}u c| để giữ cá lại, và sau khi anh ta đ~ chứng tỏ mình 

xứng đ|ng với thời gian của bạn, khi đó bạn có thể để anh ta đưa bạn về nhà, lọc phi lê, đổ 

v{o chút ngũ cốc, r|n lên, v{ đặt bạn vào một c|i đĩa ngon l{nh. 

 
 

Bạn cần thêm ví dụ về sự khác biệt giữa c| để chơi v{ để giữ lại? H~y đọc tiếp: 
 

 

1. Một người phụ nữ đòi hỏi được tôn trọng l{ con c| để giữ lại; một người phụ nữ để 

cho đ{n ông thiếu tôn trọng mình l{ c| để ném đi. 

 
 

2. Một người phụ nữ ăn mặc phù hợp – che kín cơ thể một cách hợp lý, nhưng vẫn hấp 

dẫn – l{ con c| để giữ lại; một phụ nữ ăn mặc bó sát và lả lơi l{ con c| để ném đi. 

 
 

3. Một phụ nữ không để bạn sờ soạng khắp người khi hai người khiêu vũ l{ con c| để giữ 

lại; một phụ nữ nói năng nóng bỏng và trình diễn trên s{n khiêu vũ một màn biểu diễn 

khiến cho diễn viên khiêu dâm Karrine Steffans phải đỏ mặt l{ con c| để ném đi. 

 
 

4. Một phụ nữ lấy số của người đ{n ông nhưng không cho số của mình l{ con c| để giữ 

lại; một phụ nữ cho cả số điện thoại nhà, chỗ làm, và số di động, hộp thư điện tử v{ địa chỉ 

nhà cho một người đ{n ông không làm gì khác ngoài mời nàng một ly rượu và hỏi xem anh 

ta có thể gọi cho nàng bằng c|ch n{o l{ con c| để ném đi. 

 
 

5. Một phụ nữ có khả năng nói chuyện một cách nghiêm túc với người đ{n ông v{ mẹ 

anh ta l{ con c| để giữ lại; một phụ nữ rùng mình khi phải nói chuyện với chủ gia đình của 

một người đ{n ông l{ con c| để ném đi. 
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6. Một phụ nữ có thể thích nghi với bất cứ tình huống nào gặp phải – cô ấy có thể giữ 

bình tĩnh trong cuộc gặp với giáo viên của con, trong phòng họp của ban gi|m đốc, trong 

nhà hàng, tại một sự kiện thể thao – l{ con c| để giữ lại; một phụ nữ không nói nổi một câu 

mạch lạc hoặc thể hiện rõ ràng rằng mình không quan t}m đến chuyện đó l{ con c| để ném 

đi. 

 
 

7. Một phụ nữ biết mình muốn kết hôn v{ chăm sóc gia đình v{ để người đ{n ông biết 
 
điều này ngay từ đầu l{ con c| để giữ lại; một phụ nữ không có kế hoạch cho mối quan hệ 

của mình xa hơn cuối tuần tới l{ con c| để ném đi. 

 
 

8. Một phụ nữ chúng tôi có thể giới thiệu với bạn bè v{ gia đình l{ con c| để giữ lại; một 

phụ nữ chúng tôi chẳng buồn giới thiệu với bạn bè hoặc gia đình l{ con c| để ném đi. 

 
 

9. Một phụ nữ mỉm cười và biết cách tự chăm sóc mình l{ con c| để giữ lại; một phụ nữ 

không quan t}m đến bản th}n v{ lúc n{o cũng bốc mùi, quan điểm cá nhân lớn hơn cả trời, 

v{ không lưỡng lự phơi b{y ai đó để hạch tội, l{ con c| để ném đi. 

 
 

10. Một phụ nữ biết trân trọng mọi điều bạn làm cho cô ấy l{ con c| để giữ lại; một phụ 

nữ h{nh động như thể chẳng điều gì bạn làm có thể khiến cô ấy hạnh phúc l{ con c| để ném 

đi. 

 
 

11. Một phụ nữ chung thủy l{ con c| để giữ lại; một phụ nữ luôn để mắt đến người tốt 

nhất tiếp theo l{ con c| để ném đi. 

 
 

12. Một phụ nữ hiểu rằng một người đ{n ông chứng minh tính c|hc đ{n ông bằng chính 

con người anh ta, những điều anh ta làm, và số tiền anh ta kiếm được, và biết c|ch điều 

khiển mối quan hệ của họ sao cho người đ{n ông cảm thấy chính anh ta đang xử lý công 

việc, ấy l{ con c| để giữ lại; một phụ nữ vung vẩy tờ séc và ảnh hưởng của mình như một 

thanh gươm cũng như xem thường sự nghiệp cũng như đóng góp t{i chính của anh ta là con 

c| để ném đi. 



https://thuviensach.vn

Ebook miễn phí tại: Webtietkiem.com 
 

  
 
 
 
 
 

 

CÁCH ĐỂ BIẾT LIỆU BẠN ĐÃ GẶP ĐƯỢC MỘT NGƯỜI TÌM KIẾM CON CÁ ĐỂ GIỮ LẠI 

HAY NÉM ĐI: 

 
 

1. Nếu cuộc nói chuyện của anh ta với bạn hế sức hời hợt, v{ dường như không bao giờ 

tiến xa hơn sự nông cạn bên ngo{i, anh ta đang c}u c| để giải trí, nếu anh ta thực sự quan 

t}m đến nhu cầu, cuộc sống, mong muốn, v{ tương lai của bạn, điều đó nghĩa l{ anh ta tìm 

kiếm con c| để giữ lại. 

 
 

2. Nếu anh ta cười cợt những đòi hỏi và tiêu chuẩn của bạn, khi đó anh ta đang c}u c| để 

giải trí; nếu anh ta dường như sẵn lòng tôn trọng các nguyên tắc của bạn, và thực sự tuân 

thủ các nguyên tắc đó, khi đó anh ta đang tìm kiếm con c| để giữ lại. 

 
 

3. Nếu anh ta lấy số điện thoại của bạn nhưng chờ l}u hơn hai mươi tư tiếng để gọi, anh 

ta đang c}u c| để giải trí; nếu anh ta gọi cho bạn ngay, anh ta đang thể hiện rằng anh ta thực 

sự quan t}m đến bạn và có nhiều khả năng anh ta đang tìm kiếm con c| để giữ lại. 

 
 

4. Nếu anh ta đưa bạn đi chơi v{ để bạn trả tiền, hoặc chỉ trả cho phần của anh ta, anh ta 
 
đang c}u c| để giải trí; nếu anh ta trả tiền cho hóa đơn, anh ta thể hiện sự sẵn sàng chu cấp 

đầy đủ cho bạn, điều đó nghĩa l{ có nhiều khả năng anh ta đang tìm kiếm con c| để giữ lại. 

 
 

5. Nếu anh ta nói với bạn rằng anh ta sẽ ở đ}u đó v{o một thời gian nhất định nào đó, v{ 

anh ta thường xuyên đến muộn mà thậm chí không hề lịch sự gọi điện tới, có lẽ anh ta đang 

c}u c| để giải trí; nếu anh ta xuất hiện đúng lúc, anh ta đang tìm kiếm con c| để giữ lại. 

 
 

6. Nếu bạn không bao giờ gặp bạn bè, gia đình, đồng nghiệp, hoặc những người khác 

quan trọng đối với anh ta, anh ta đang c}u c| để giải trí; nếu anh ta giới thiệu bạn với những 

người quan trọng đối với mình, có lẽ anh ta đang tìm kiếm con c| để giữ lại. 
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7. Nếu anh ta liên tục đưa ra lý do không thể gặp gỡ bạn bè và gia đình bạn, anh ta đang 

c}u c| để giải trí; nếu anh ta đồng ý tới một bữa tiệc ngoài trời hoặc sự kiện xã hội nơi anh ta 

sẽ được giới thiệu với gia đình, bạn bè v{ đồng nghiệp của bạn, có thể anh ta coi bạn là con 

c| để giữ lại. 

 
 

8. Nếu anh ta rúm lại ngay khi nhắc đến bọn trẻ, anh ta đang c}u c| để giải trí; nếu anh ta 

sẵn lòng gặp con bạn và xuất hiện cùng với những món quà và có thể chuyện trò với chúng 

theo cách làm chúng thấy thoải m|i, khi đó anh ta có thể coi bạn và con cái bạn là con c| để 

giữ lại. 

 
 

9. Nếu anh ta không tự chủ được về tài chính, cảm xúc và tinh thần, có lẽ anh ta đang c}u 

c| để giải trí; nếu anh ta có khả năng cung cấp và bảo vệ gia đình trong tương lai theo c|ch 

một người đ{n ông thực sự nên l{m, khi đó anh ta đang tìm kiếm con c| để giữ lại. 

 
 

10. Nếu anh ta thuyết phục bạn về một mối quan hệ “mở” v{ nói rằng anh ta sẵn lòng 

thấy bạn gặp gỡ những người kh|c, anh ta đang c}u c| để giải trí; nếu anh ta muốn mối quan 

hệ của hai bạn l{ độc nhất và anh ta chỉ đồng ý hẹn hò với một mình bạn, anh ta coi bạn l{ 

con c| để giữ lại. 

 
 
 
 

 

7. CÁC CẬU BÉ CƯNG CỦA MẸ 
 
 
 

 

Mỗi ng{y trong chương trình Buổi sáng với Steve Harvey, người cùng dẫn chương trình 

Shirley và tôi có một đoạn rất được ưa thích tên l{ “Bức thư D}u t}y 23”, trong đó chúng tôi 

mời người nghe nêu ra các rắc rối để chúng tôi giúp họ giải quyết. Chúng tôi nhận được đủ 

loại thư điện tử v{ thư giấy từ những người đang hết sức mong nhận được lời khuyên về 

cách xử trí với lũ trẻ ngỗ ngược, những ông chủ qu| đòi hỏi, bạn trai lừa dối, các cậu bé cưng 

của mẹ ngoài tầm kiểm soát, những th{nh viên gia đình ky bo chuyện tiền bạc, những tình 

bạn kinh khủng – chúng tôi đ~ được nghe về đủ loại chuyện. Một số câu hỏi thực sự 
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buồn, một số đ|ng ngạc nhiên đến mức chúng khiến bạn muốn ôm lấy ngực, và một số câu 

hỏi khiến bạn lắc đầu không hiểu sao những người đưa ra c}u hỏi có thể chịu đựng nổi. 

Những người viết các bức thư đó không l{m điều ấy trong chân không; cứ mỗi vấn đề được 

đề cập trong “Bức thư D}u t}y 23”, có h{ng ng{n người nghe đ{i cũng đang phải giải quyết 

tình huống tương tự trong cuộc đời họ. Chúng tôi đưa ra quan điểm của mình đối với tình 

huống, và một số gợi ý sâu sắc về việc làm cách nào họ tho|t được khỏi mớ bòng bong mà 

họ đang gặp phải với hy vọng những lời khuyên của chúng tôi đưa ra không chỉ giúp ích cho 

những người viết cho chúng tôi, mà còn cho vô số những người nghe đang tìm kiếm câu trả 

lời. 

 
 

Rất nhiều “Bức thư D}u t}y 23” l{m tôi xúc động, nhưng bức thư nổi bật gần đ}y l{ từ 

một phụ nữ với tiêu đề: Tôi đ~ cưới một người đ{n ông hay một cậu bé? Cô ấy viết rằng cô 

ấy là một phụ nữ ba mươi lăm tuổi, kết hôn với một người đ{n ông ba mươi tuổi mà cô ấy 

đ~ hẹn hò mười năm trước khi họ kết hôn c|ch đ}y khoảng sáu tháng. Cô ấy tuyên bố rằng 

mặc dù mối quan hệ của họ là tuyệt vời, song người mẹ thích “kiểm so|t” của anh ta khiến 

cô ph|t điên. Đ}y l{ một số điều cô ấy viết: 

 
 

Bà ta kiểm soát chồng tôi như thể anh là trẻ con. Bà ta gọi bảo anh làm mọi thứ. Bà gọi 

tới nhà tôi rất khuya và tôi có thể nghe thấy tiếng bà ta la mắng trong điện thoại vì điều gì 

đó b{ ta không đồng ý. Bà ta gọi anh ấy để đòi tiền, để sơn nh{, để đón b{ ta từ nơi xem 

phim, để nấu ăn cho những dịp đặc biệt, thậm chí để giặt quần áo cho bà ta. Chuyện khiến 

tôi viết bức thư l{ vì thực tế lúc n{y l{ 10h42’ đêm, tôi ở nhà một mình vì chồng tôi vừa bị 

mẹ gọi tới nh{ để giúp b{ ta nướng bánh cho bữa tiệc gây quỹ ngày mai. Tôi có kế hoạch 

dành những giây phút với chồng tôi đêm nay, nhưng một lần nữa, mẹ anh ấy lại chắn 

đường. Đừng hiểu lầm tôi: tôi yêu việc anh ấy tôn trọng và giúp đỡ mẹ mình, nhưng đôi khi 

tôi cảm thấy mình bị bỏ rơi. C|c con tôi v{ tôi thường bị gác qua một bên bởi anh ấy luôn 

phải l{m điều gì đó cho mẹ mình. Suốt những năm qua, tôi luôn giữ kín suy nghĩ về việc này, 

nhưng tôi không biết mình còn chịu đựng nổi chuyện này bao lâu nữa. Mẹ anh ấy luôn kéo 

anh ấy khỏi gia đình tôi. Đôi khi tôi cảm thấy không phải mình đ~ cưới một người đ{n ông. 

Tôi cần anh ấy là một người đ{n ông v{ nắm quyền kiểm soát. 
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Giờ tôi thông cảm với người “Tôi đ~ cưới một người đ{n ông hay một cậu bé?”. Có qu| 

nhiều phụ nữ cũng gặp phải vấn đề tương tự kể tôi nghe, người đ{n ông của họ quá gắn bó 

với mẹ mình đến độ tuổi mà các cậu con trai đ|ng lẽ phải trở nên ho{n to{n độc lập – đó l{ 

tình trạng gắn bó cho phép các bà mẹ của những người đ{n ông n{y |p đặt đủ loại kiểm so|t 

đối với cuộc sống của họ, thường là tới mức g}y phương hại đến quan hệ tình cảm lứa đôi. 

B{ mẹ nói “Nhảy đi,” cậu con trai hỏi, “Nhảy cao đến mức nào và khi nào mẹ muốn con trở 

lại?” v{ cô bạn gái/vợ không hiểu (a) tại sao người đ{n ông trưởng thành này lại không thể 

điều chỉnh cái miệng để thỉnh thoảng biết từ chối, (b) tại sao cái bà này có quá nhiều quyền 

lực đối với người đ{n ông của tôi đến thế, (c) công cụ nào cô ấy có thể 

mua/thuê/mượn/sáng tạo ra để tách rời hai người đó, sao cho cô v{ người đ{n ông của 

mình có thể cùng nhau xây dựng cuộc sống riêng. Cho dù họ nói gì, cho dù họ làm gì, cho dù 

họ chia cắt theo bao nhiêu cách khác nhau, những người phụ nữ “Tôi đ~ cưới một người 

đ{n ông hay một cậu bé?” vẫn cảm thấy họ không thể cạnh tranh với Người Phụ Nữ Kia – bà 

mẹ. Cũng những phụ nữ đó sẽ ném ra nhiều động cơ hơn cả một công tố viên để giải thích 

tại sao người đ{n ông của mình tự h{o đ|p ứng danh hiệu cậu bé cưng của mẹ; mẹ anh ta 

không chịu cắt dây rốn v{ để anh ta trở thành một người đ{n ông; mẹ anh ta cho rằng không 

có người phụ nữ n{o trên đời n{y đủ tốt với anh ta; mẹ anh ta có điều gì đó chống nối nửa 

còn lại quan trọng của anh ta; anh ta không muốn lớn lên; anh ta nhảy qua vòng lửa thay mẹ 

mình vì mẹ anh ta đ~ l{m hư anh ta v{ chăm sóc cho mọi nhu cầu của anh ta. Chúng ta nghe 

đủ mọi lý do. 

 

 

Với “Tôi đ~ cưới một người đ{n ông hay một cậu bé?” v{ mọi phụ nữ kh|c đang có quan 

hệ với cậu bé cưng của mẹ, tôi nói: đừng có tìm cách giải thích nữa, mà hãy nhận ra rằng 

anh ta là cậu bé cưng của mẹ bởi vì bạn đ~ để anh ta như vậy. 

 
 

Đúng, tôi nói điều đó: Đó. L{. Lỗi. Của. Bạn. 
 

 

Để tôi giải thích cho bạn tại sao một người đ{n ông có thể rời khỏi chiếc giường ấm áp 

nơi một phụ nữ xinh đẹp đang nằm, mặc quần áo, lấy chìa khóa, chui v{o xe lúc 10h42’ đêm, 

để lại con c|i v{ người phụ nữ của mình trong nhà, lái xe ngang qua cả thành phố để nướng 
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thứ bánh chết tiệt vào lúc nửa đêm cho bữa tiệc của mẹ mình: bởi vì mẹ anh ta đặt ra các 

yêu cầu và tiêu chuẩn cho người đ{n ông đó, còn người phụ nữ của anh ta thì không. 

 
 

Nghe n{y, tôi đ~ nói với bạn chuyện này sẽ diễn ra thế nào, một người đ{n ông yêu bạn 

l{ người đ{n ông m{ bạn muốn anh ta trở thành nếu bạn có các yêu cầu – các tiêu chuẩn bạn 

đặt ra để khiến mối quan hệ của bạn đi theo hướng bạn muốn. Một người đ{n ông sẽ thực 

sự vui vẻ và sẵn lòng tuân thủ các nguyên tắc của bạn, chừng nào anh ta biết rằng các 

nguyên tắc đó l{ thế nào và anh ta biết chắc rằng tuân thủ các nguyên tắc đó sẽ làm cho phụ 

nữ anh ta yêu hạnh phúc. Điều duy nhất bạn phải làm là thiết lập các nguyên tắc, tuyên bố 

rõ ràng ngay từ đầu trong mối quan hệ, v{ đảm bảo anh ta tuân thủ các nguyên tắc đó. 

 
 

Nhưng nếu bạn không có tiêu chuẩn hay đòi hỏi n{o, đo|n xem anh ta sẽ tuân thủ 

nguyên tắc của ai? Đúng thế, nguyên tắc của mẹ anh ta. Mẹ anh ta l{ người phụ nữ đầu tiên 

nói với anh ta những gì bà ấy chấp nhận và không chấp nhận; nếu bà ấy bảo anh ta rửa tay 

trước khi ngồi v{o b{n ăn, trở lại nh{ trước khi đèn đường bật lên, tới lớp Giáo lý vào Chủ 

nhật, bảo vệ em g|i khi hai anh em đi chơi, đo|n xem cậu bé này sẽ làm gì? Anh ta sẽ tuân 

thủ những nguyên tắc đó cho tới từng chữ (phần lớn), bởi vì anh ta không muốn giải quyết 

hậu quả sẽ xảy ra nếu anh ta không nghe và tôn trọng mẹ mình. Anh ta cũng tu}n thủ các 

nguyên tắc đó bởi vì anh ta yêu mẹ mình, và những nguyên tắc của bà ấy (phần lớn) không 

bao giờ thay đổi; ồ, những nguyên tắc đó thay đổi theo tuổi tác và hoàn cảnh của anh ta, 

nhưng một người mẹ luôn giữ một số quy định nổi bật và trung tâm cho những người đ{n 

ông trong đời mình, cho dù vị trí của con bà ấy thế nào, bao gồm tôn trọng bà ấy, yêu bà ấy 

vô điều kiện, bảo vệ và chu cấp cho người phụ nữ đ~ cho anh ta cuộc sống. Bà ấy không bao 

giờ từ bỏ những tiêu chuẩn và yêu cầu đó, v{ con trai b{, nếu anh ta là một cậu con trai có 

trách nhiệm, chu đ|o, yêu thương, sẽ không bao giờ thực sự tách khỏi những tiêu chuẩn và 

yêu cầu đó. 

 

 

Nghĩa l{ tới khi anh ta thấy người phụ nữ anh ta yêu v{ yêu anh ta v{ đủ thông minh để 

đưa ra một số nguyên tắc và yêu cầu cơ bản cho mối quan hệ, với những nguyên tắc và yêu 

cầu quan trọng nhất như sau: 
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1. Anh cần phải tôn trọng em. 
 

 
2. Anh phải đặt em và con cái của chúng ta sau Chúa và trên tất cả những người khác. 
 

 
3. Thể hiện cho bất cứ ai liên quan trong cuộc sống của chúng ta rằng họ phải tôn trọng 

quan hệ của chúng ta – và em. 

 
 
 
 
 
 

 

Nào, nếu bạn chưa từng đặt ra những nguyên tắc đó, mẹ anh ta chưa từng rút lại các 

nguyên tắc của bà ấy, liệu có gì đ|ng ngạc nhiên về chuyện anh ta để bạn trên giường trong 

khi anh ta đi nướng bánh? Không phải bà ấy cầm tù người đ{n ông n{y; m{ l{ bạn không 

buồn nắm d}y cương. H~y nghĩ xem c|i cô “Tôi đ~ cưới một người đ{n ông hay một cậu 

bé?” ấy đ~ nói gì: cô ấy đ~ sống chung với chồng mình trong mười năm rưỡi, thế nhưng cô 

ấy chưa từng bước lên mà nói rõ sự không hài lòng của mình khi mẹ anh ta gọi tới nh{ để 

yêu cầu anh ta làm việc. “Suốt những năm qua, tôi luôn giữ suy nghĩ n{y cho riêng mình…” 

cô ấy viết. Vậy nếu cô ấy chưa từng nói với chồng mình rằng cô ấy không thích khi anh ta 

rời cô ấy v{ lũ trẻ để chạy tới nhà mẹ, rằng cô ấy không thích khi anh ta để mẹ mình la mắng 

như trẻ con, rằng cô ấy không muốn anh ta nấu nướng, vẽ, lái xe, giặt giũ cho mẹ mình trong 

khi cô ấy cần anh ta làm việc này việc nọ ở nhà, vậy làm thế n{o để anh ta biết rằng tương 

tác của anh ta với mẹ đang vi phạm các tiêu chuẩn của vợ mình? Đ{n ông không biết đọc suy 

nghĩ, v{ chúng tôi ho{n to{n không thể dự đo|n điều các bạn muốn. 

 
 

Vì thế các bạn phải nói lên suy nghĩ của mình. 
 

 

Cô ấy không nói điều đó trong thư, nhưng tôi đo|n rằng “Tôi đ~ cưới một người đ{n ông 

hay một cậu bé?” không nói thẳng ý kiến của mình về sự lạm dụng quyền lực của mẹ chồng 

trong hơn một thập kỷ bởi vì cô sợ rằng anh ta sẽ rời bỏ cô – rằng nếu cô cố gắng đóng một 
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cái nêm giữa người đ{n ông của mình và mẹ anh ta, anh ta sẽ chọn mẹ mình thay vì cô ấy. 

Tuy nhiên, tôi sẽ cho các bạn biết, đ{n ông không h{nh động như vậy; nếu người đ{n ông 

của bạn thực sự yêu bạn v{ anh ta l{ người đ{n ông thực thụ, anh ta sẽ tìm ra c|ch để kéo mẹ 

mình về cùng phía để l{m người phụ nữ của mình hạnh phúc – để làm mọi chuyện trở nên 

êm ả, sao cho mối quan hệ có thể trở nên tốt đẹp cho tất cả những người liên quan. 

 
 

Trước tiên, hãy thừa nạ rằng bạn không thể cạnh tranh với người phụ nữ n{y: b{ đ~ 

thay tã lót cho anh ta, bà nấu món ăn anh ta ưa thích theo đúng c|ch anh ta thích, b{ biết 

phần lớn – nếu không phải toàn bộ - bạn bè của anh ta, và bà biết anh ta l}u hơn bất kỳ ai. 

Máu của bà chảy trong huyết quản anh ta. Nếu anh ta yêu mẹ mình và họ có mối quan hệ 

thật sự, bạn sẽ không xen vào giữa mối quan hệ đó. (V{ nói một cách trung thực, rồi bạn sẽ 

thấy tốt hơn nhiều nếu có mối quan hệ với một người đ{n ông yêu mẹ mình hơn l{ với 

người đ{n ông không chịu nổi người phụ nữ đ~ sinh ra anh ta; kh|c với nhiều người, tôi cho 

rằng nếu người đ{n ông không chịu nổi mẹ mình, nếu anh ta không thể duy trì mối quan hệ 

nam/nữ quan trọng nhất, hiển nhiên nhất và dễ dàng nhất ấy, thì anh ta sẽ không bao giờ 

bận t}m đến một mối quan hệ ổn định v{ yêu thương với một phụ nữ nào khác, còn một anh 

chàng yêu và tôn trọng mẹ mình l{ người biết cách hành xử với bạn.) Nhưng chắc chắn bạn 

có thể điều khiển mối quan hệ của mình với người đ{n ông của mình và mẹ anh ta bằng 

cách kiểm soát những gì bạn thực sự có khả năng kiểm soát – bằng cách sử dụng quyền lực 

của mình để đặt ra các tiêu chuẩn và yêu cầu mà anh ta cần tôn trọng khi hai người cùng 

xây dựng một gia đình hoặc để hòa nhập hai gia đình với nhau. Thay vì viết một “Bức thư 

D}u t}y” giận dữ vào giữa đêm khi người đ{n ông của mình nhón ch}n đi ra khỏi nh{ để giúp 

mẹ, “Tôi đ~ cưới một người đ{n ông hay một cậu bé?” nên ngăn chồng mình ở cửa phòng 

ngủ và nói với anh ta một điều, đại loại như “Nghe n{y, em biết anh yêu mẹ anh và anh sẵn 

sàng làm bất cứ điều gì cho mẹ, nhưng em không thể chấp nhận chuyện anh để em v{ lũ trẻ 

lại nh{ để đi nướng bánh. Nếu anh chọn đi tới đó, anh sẽ phải ở lại đó cả đêm.” 

 

 

Đ}y không phải l{ điều xấu xa hay không hợp lý. Để một người phụ nữ v{ lũ trẻ ở nhà 

v{o lúc mười một giờ kém mười lăm đêm – dù để đi nướng bánh hay đi tới câu lạc bộ thoát 
 

y – đều không chấp nhận được nếu người phụ nữ nghĩ như vậy. Và nếu cô ấy cho chồng 

mình biết điều này, cô ấy đang khiến anh nhận thức được những tiêu chuẩn anh cần đạt 
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được để duy trì quan hệ của họ. Một khi điều ấy đ~ được nói ra, bóng đ~ v{o ch}n anh ta. 

Hoặc anh ta có thể đi nướng bánh, hoặc có thể làm một người đ{n ông, gọi điện cho mẹ 

mình mà nói thẳng điều đó – nói với bà rằng tối nay anh ta không tới được, nhưng anh ta có 

thể mang qua một ít b|nh nướng mua ngoài cửa hàng trên đường đi l{m buổi sáng. Mẹ anh 

ta có thể không hài lòng về điều n{y, nhưng ai quan t}m chứ? Một lần nữa, bạn không thể 

kiểm soát chuyện mẹ anh ta cảm thấy gì về h{nh động của con trai mình, và bạn không thể 

kiểm so|t h{nh động của con trai bà ấy, nhưng bạn có thể kiểm soát cảm xúc của bạn và điều 

bạn chờ đợi từ người đ{n ông của mình. 

 
 

Vậy đấy, “Tôi đ~ cưới một người đ{n ông hay một cậu bé?” chờ đợi gần mười một năm 

để nói lên suy nghĩ của mình, nhưng nếu bạn mới bước chân vào mối quan hệ với một 

người đ{n ông, bạn sẽ phải nói thẳng điều này ngay từ đầu. Nói với anh ta rằng bạn không 

muốn xen vào giữa anh ta và mẹ anh ta, chắc chắn bạn không muốn cạnh tranh với bà, vì 

thế anh ta sẽ phải l{m điều cần l{m để mẹ anh ta biết rằng (a) nhu cầu của bạn gái/vợ sắp 

cưới/vợ sẽ không bao giờ đứng thứ hai trong bất kỳ hoàn cảnh nào, và (b) bà sẽ phải tôn 

trọng chuyện anh ta cần phải trở th{nh người bảo vệ và chu cấp cho người phụ nữ mà anh 

ta yêu thương. Đừng lo, anh ta hiểu sự cần thiết phải l{m điều n{y; không có người đ{n ông 

thực thụ nào ở bất kỳ đ}u cần mẹ hơn người phụ nữ của Anh ta nhận ra khá sớm rằng 

những trợ giúp anh ta nhận được từ mẹ mình – quần áo, nhà cửa, học vấn, nuôi dưỡng, vân 

vân – cần phải kết thúc khi anh ta trưởng thành, và nếu anh ta cần có một mối quan hệ thực 

sự, yêu thương, l}u d{i với một phụ nữ, anh ta cần cắt sợi dây rốn khỏi mẹ để anh ta có thể 

tạo dựng một gia đình mới – gia đình của chính mình. 

 

 

Tất cả những gì bạn phải l{m l{ nói lên suy nghĩ của mình. 
 

 

Nói thẳng với anh ta: “Em cần anh ở đ}y để bảo vệ và chu cấp cho cả nhà, cho mẹ con em 

sự an toàn trong cuộc sống, để giúp nuôi lũ trẻ, để l{m gương cho con trai, vì nó cần phải 

thấy người đ{n ông thực thụ sẽ l{m gì, v{ l{m gương cho con g|i, vì nó cần biết người đ{n 

ông thực thụ là thế nào để một ng{y n{o đó nó có thể tìm cho mình một người đ{n ông thực 

thụ. Em cần anh l{ người đứng đầu gia đình n{y.” 
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Nói thẳng ra như vậy, rồi những yêu cầu của bạn sẽ luôn chiến thắng những yêu cầu của 

mẹ anh ta. 

 
 
 
 

 

8. TẠI SAO ĐÀN ÔNG LỪA DỐI 
 
 
 

 

Từ khía cạnh của đ{n ông, c}u trả lời cho câu hỏi “Tại sao đ{n ông lừa dối?” rõ r{ng như 

pha lê. Với phụ nữ thì không hẳn như vậy. Cho dù lý do có hay ho hoặc hợp lý thế n{o, đ{n 

ông biết rằng phụ nữ sẽ không bao giờ nghe lấy một lý do rồi nói, “Ồ! Giờ thì em hiểu rồi!” 

Không có từ ngữ n{o đủ lớn lao hoặc chuyên gia n{o đủ khả năng v{ tên tuổi để nhào nặn ra 

câu trả lời theo cách có thể chấp nhận được cho phần lớn phụ nữ; chắc chắn, đ|p lại câu hỏi 

cả triệu đô la n{y luôn l{ c}u trả lời chỉ có vẻ trị gi| mười đô la. 

 
 

Ai có thể tranh cãi với điều đó? Suy cho cùng thì đối với (phần lớn) phụ nữ, lừa dối là 

điều không tưởng tượng nổi và (thoạt nhiên nghĩ) không thể tha thứ - bạn không hiểu và 

không thể hiểu nổi tại sao một người đ{n ông có thể không chung thủy, và bạn sẽ không bao 

giờ vờ hiểu. Bạn cho rằng nếu bạn nói với anh ta bạn yêu anh ta, trao cho anh ta cả linh hồn, 

cơ thể, và thời gian của bạn, chuyển vào ở cùng với anh ta, chia sẻ hóa đơn với anh ta, giặt 

quần áo, nấu ăn, sinh con cho anh ta, v{ nói c}u đầy nhiệt tình “Con đồng ý” trước mặt Chúa 

trời, mục sư, mẹ bạn, và toàn bộ bạn bè thân thiết nhất của bạn và của gia đình, thì ít nhất 

người đ{n ông ấy cũng phải l{m điều tối thiểu là trân trọng điều thiêng liêng nhất với bạn: 

lời hứa chung thủy. Anh ta có thể nói dối (thỉnh thoảng), không chịu làm việc nh{ v{ chăm 

sóc lũ trẻ, không kiếm được nhiều tiền lắm, quan tâm tới bạn bè và mẹ anh ta hơn bạn, và 

tầm thường trong chuyện phòng the – thậm chí tuyệt vọng cầu Chúa trong khi bạn ra khỏi 

cửa để đi nh{ thờ khác một mình. 

 

 

Nhưng cứ thử để một người đ{n ông lừa dối vợ mình, rồi ngồi xem tr|i đất quay thế nào 
 

đi. 
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Đó l{ c|ch của tôi để nói rằng phụ nữ sẽ chịu đựng rất nhiều chuyện. 
 

 

Nhưng lừa dối không phải là một trong những chuyện đó. 
 

 

Thế còn đ{n ông chúng tôi? Chúng tôi hiểu điều này. Chúng tôi hiểu chuyện gì sẽ xảy ra 

khi để lộ chuyện, chúng tôi có khả năng tính to|n những thiệt hại đi kèm với việc bị bắt quả 

tang, và chúng tôi biết việc trở lại trong sự chiếu cố của người phụ nữ chúng tôi đ~ lừa dối – 

và mẹ, bạn bè của cô ấy, và bất kỳ ai khác thông cảm với việc cô ấy đ~ phải hồi sinh từ một 

sự kiện đầy tính phá hủy như vậy – sẽ đòi hỏi nỗ lực của Héc quyn. 

 
 

Tuy nhiên, chúng tôi vẫn l{m điều đó. 
 

 

Tại sao? 
 

 

Tôi không ở đ}y để biện minh cho h{nh động lừa dối của đ{n ông. Thay v{o đó, đ}y l{ nỗ 

lực khiêm nhường của tôi để giải thích cho các bạn tại sao một người đ{n ông lại cứ tiếp tục 

có những chuyện ngoài luồng, và bạn có thể l{m gì để giảm cơ hội người đ{n ông l{m điều 

đó với bạn. Vì thế hãy tiến lên v{ đi v{o thẳng vấn đề. Đ{n ông lừa dối bởi vì… 

 
 
 
 
 
 

 

HỌ CÓ THỂ… 
 

 

Cứ tô hồng chuyện này theo bất cứ cách nào bạn muốn, nhưng thực tế luôn đơn sơ v{ 

giản dị: đ{n ông không nhìn nhận tình dục theo cách của phụ nữ. Đối với nhiều người trong 

số các bạn, h{nh động giao hợp là cảm xúc - hành vi của tình yêu. Điều đó có thể hiểu được, 

nếu xét đến mặt thể xác thuần túy của hành vi; bạn sẽ phải nằm xuống và cho phép một vật 

lạ xâm nhập v{o cơ thể. Bạn đ~ được dạy cả đời rằng bạn chỉ được phép để giây phút gần 

gũi s}u sắc đó xảy ra vói người thực sự có ý nghĩa với bạn. 
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Ngược lại, khi liên quan đến đ{n ông v{ tình dục, cả cảm xúc lẫn ý nghĩa thường không 

tham gia v{o phương trình. Thật dễ dàng – rất dễ dàng – để một người đ{n ông sinh hoạt 

tình dục, về nhà, rửa sạch bằng xà bông và nước, v{ h{nh động như thể chuyện anh ta vừa 

l{m chưa từng xảy ra. Tình dục có thể chỉ l{ h{nh động thuần túy về mặt thể chất đối với 

chúng tôi – tình yêu ho{n to{n không có gì liên quan. H~y xem xét “Bức thư D}u t}y” từ một 

người phụ nữ tự gọi mình l{ “Lo Âu”: 

 
 

Trong một lần chuyện trò với người chồng đ~ đầu gối tay ấp trong 20 năm, tôi hỏi anh 

liệu anh thực sự có hài lòng với việc chỉ sinh hoạt tình dục với mỗi mình tôi. Anh lưỡng lự 

l}u trước khi trả lời đến nỗi tôi biết anh sẽ nói l{ “không”. Sau đó anh giải thích rằng anh yêu 

tôi và sẽ không bao giờ làm bất cứ điều gì để tôi đau lòng, nhưng nếu tôi cho phép anh có 

quan hệ tình dục với những người phụ nữ khác trong khi không hình thành quan hệ với họ, 

anh ta sẽ làm. Anh ta nói rằng khi anh ta gi{ đi, anh sẽ băn khoăn liệu anh có còn hấp dẫn và 

thu hút về tình dục, và sự chú ý của một phụ nữ trẻ khác sẽ làm anh thêm tự tin. Sau đó anh 

hỏi tôi xem tôi có cho phép anh quan hệ với những người phụ nữ khác nếu anh hứa sẽ để họ 

biết ngay từ đầu rằng anh chỉ quan t}m đến tình dục m{ không quan t}m đến mối quan hệ. 

Anh thậm chí đề nghị trả lời bất cứ câu hỏi n{o tôi đưa ra về những lần gặp gỡ, hoặc nếu tôi 

không muốn biết, anh sẽ chỉ làm mà không nói cho tôi về điều đ~ xảy ra và thời gian xảy ra. 

Rõ ràng, anh có vấn đề với chế độ một vợ một chồng. Liệu tôi có nên cho phép để chuyện 

lén lút sẽ không dỉea? Tôi có thể l{m gì để anh thay đổi suy nghĩ – nếu có thể? 

 
 
 
 
 
 

 

Câu trả lời cho câu hỏi trong “Bức thư D}u t}y” l{: không nhiều. Một người đ{n ông có 

thể yêu vợ, con, nhà cửa, và cuộc sống họ đ~ cùng nhau x}y đắp, và gắn bó về mặt thể xác 

đến khó tin với vợ nhưng vẫn chim chuột với một người phụ nữ khác mà không thèm suy 

nghĩ gì về điều đó, bởi vì hành vi thực sự với người phụ nữ khác chẳng có ý nghĩa gì với anh 

ta. Đó l{ điều gì đó khiến anh ta cảm thấy thú vị về mặt cơ thể, nhưng về cảm xúc, trái tim – 

sự tuyên bố, chu cấp, và bảo vệ m{ anh ta d{nh cho người phụ nữ anh ta yêu – vẫn để ở nhà 

với vợ mình. 
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Giờ hãy lọc thông tin đó qua lăng kính, chẳng hạn, của một người đ{n ông có quyền lực 

có vợ là một phụ nữ có sự nghiệp v{ uy tín tương đương. Tôi sẽ không tuyên bố là mình biết 

những gì đang diễn ra sau những cánh cửa đóng trong kiểu gia đình đó, nhưng theo những 

gì được phô diễn ra công chúng, cặp đôi đó có thể vô cùng hạnh phúc, yêu thương, ủng hộ 

nhau, sẵn sàng vì nhau. Tuy nhiên, công việc của người vợ có thể khiến cô ấy phải ra nước 

ngo{i, để người đ{n ông ở lại nh{ điều hành công việc gia đình, chăm sóc con c|i, v{ duy trì 

kế hoạch làm việc đòi hỏi cao trong nhiều tuần liền, thậm chí không gọi một cuộc điện thoại 

đầy nóng bỏng nhằm giúp anh ta qua được khoảng thời gian vô cùng dài mà anh ta phải trải 

qua không có tình dục. H~y tin tôi khi tôi nói điều này: trong tình huống đó, nhiều người 

đ{n ông sẽ dễ dàng biện minh cho việc họ tìm kiếm tình dục ở nơi kh|c. Liên quan đến 

chuyện n{y: không người đ{n ông n{o, anh ta hay bất cứ ai khác, có thể sống mà không có 

tình dục trong thời gian quá dài. Không phải vì anh ta không yêu vợ mình. Nhưng anh ta ở 

tình trạng về tới nhà đ~ kiệt sức vì một ngày làm việc vất vả, lại nấu bữa tối, chạy như con 

thoi khắp nh{ để thúc lũ rẻ làm mọi việc sau giờ học và kiểm tra bài học của chúng. Anh ta 

căng thẳng, và nhiều người đ{n ông chúng tôi có thể nghe thấy điều anh ta đang tính to|n 

trong đầu: Ta sẽ tới đó v{ để người phụ nữ kia làm cho ta thỏa m~n, sau đó ta sẽ trở lại để 

nấu ăn, chạy như con thoi, v{ l{m việc cho tới khi người phụ nữ ta yêu trở về với ta. 

 
 

Điều đó nghe có vẻ quá thô thiển đối với bạn, nhưng với một người đ{n ông, điều đó rất 

hợp lý. Anh ta phải cố gắng cảm thấy kh| hơn theo c|ch n{o đó, vì thế anh ta sẽ tìm kiếm tình 

dục từ một người khác nếu không thể có được từ bạn. Bạn nhìn nhận điều đó như sự phản 

bội. Đ{n ông nhìn nhận điều đó như một c|ch để được thỏa m~n, đặc biệt nếu… 

 
 
 
 
 
 

 

HỌ NGHĨ HỌ CÓ THỂ THOÁT ĐƯỢC 
 

 

Tất nhiên, đ{n ông sẽ cân nhắc các rủi ro của việc bị bắt quả tang lừa dối người phụ nữ 

của mình. Nhưng phần lớn những người đ{n ông bắt đầu ngoại tình khá tự tin rằng họ sẽ 
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tho|t được, và nhiều người khá tự tin rằng nếu bị lộ, việc họ phủ nhận sẽ giúp họ qua được. 

Tôi từng diễn một hài kịch, trong đó tôi khuyến khích đ{n ông cứ ngoan cố nói dối đến cùng. 

Tôi bảo với họ, “Tôi không quan t}m nếu ai đó có bức hình chụp mông tôi chổng lên trời ở 

tư thế đang bơm với số an sinh xã hội của tôi dính trên mông trái, tôi sẽ nói với vợ tôi, ‘Đó 

không phải là anh - anh không biết đó l{ kẻ nào mà lại có số an sinh xã họi của anh trên 

mông hắn, đi đôi gi{y giống như của anh, nhưng đó không phải l{ anh!’” 

 
 

Đó l{ trò chọc cười của tôi, nhưng phần lớn đ{n ông không coi chuyện bị bắt quả tang là 

vấn đề đ|ng cười. Một người đ{n ông lừa dối chắc chắn phải tính toán những thiệt hại đi 

kèm khi bị bắt quả tang – nguy cơ tiềm tàng bị mất người phụ nữ anh ta yêu, con cái anh ta, 

ngôi nhà, và sự yên ổn của đầu óc – và anh ta nhận ra rằng đ}y sẽ là cú giáng tối hậu phá 

hủy mọi điều quan trọng trong cuộc đời anh ta. Chúng ta đều quen thuộc với c}u “Địa ngục 

không có cơn thịnh nộ như một người phụ nữ bị khinh rẻ,” v{ đ{n ông hiểu ý nghĩa c}u đó 

hơn bạn nhiều; chúng tôi biết địa ngục đang tới và chúng tôi sẽ bị khinh miệt nếu bị bắt quả 

tang. 

 
 

Tuy nhiên, đ{n ông không thực sự nghĩ họ sẽ bị bắt quả tang. Về cơ bản, chúng tôi tưởng 

mình có tài lừa dối hay lắm và bỏ nhiều công sức để che giấu sự thiếu chung thủy, luôn nhớ 

điều n{y trong đầu nếu bạn không biết về chuyện đó, nó không thể làm bạn đau lòng. Chúng 

tôi khá tự tin rằng việc bạn sẵn lòng duy trì mối quan hệ với chúng tôi sẽ thay thế bất cứ 

điều gì chúng tôi làm có vẻ khả nghi, bởi vì chúng tôi biết bạn sẽ tìm c|ch vượt qua nghi ngờ 

đó – rằng đối với bạn việc được ở bên chúng tôi dù chúng tôi không hoàn hảo vẫn quan 

trọng hơn l{ rời bỏ chúng tôi và sống một mình. Ít nhất đó l{ điều chúng tôi hy vọng. Và 

ngay từ đầu phần lớn là các bạn sẽ làm thế. Nhưng ngay gi}y phút sự nghi ngờ của các bạn 

chuyển sang điều tra, chúng tôi sẽ nói dối và phủ nhận. 

 
 

Đó l{ nếu chúng tôi quan t}m đến các bạn. 
 

 

Còn nếu không – nếu một người đ{n ông thấy bạn không phù hợp với kế hoạch cuộc đời 

anh ta – anh ta sẽ chẳng thèm mất công che đậy và nói chuyện với bạn sau khi bị phát hiện. 

Anh ta sẽ đơn giản cho bạn biết anh ta ngủ với một người khác bởi vì… 
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ANH TA CHƯA TRỞ THÀNH NGƯỜI ANH TA MUỐN VÀ CẦN TRỞ THÀNH HOẶC CHƯA 

TÌM ĐƯỢC NGƯỜI ANH TA THỰC SỰ MUỐN 

 
 

Bạn có thể nghĩ rằng đ}y l{ chuyện chối bỏ trách nhiệm, nhưng đó l{ thực tế. Chuyện này 

dẫn ngược trở lại c|ch đ{n ông tự đ|nh gi| bản thân mình so với người khác: tôi nói với các 

bạn trong phần giới thiệu v{ đ~ lặp lại ở nơi kh|c trong cuốn sách rằng chúng tôi được định 

nghĩa bởi việc chúng tôi l{ ai, điều chúng tôi làm, và số tiền chúng tôi kiếm được. Và nếu 

chúng tôi chưa tới được nơi chúng tôi muốn và cần phải tới, khi đó chúng tôi sẽ không sẵn 

sàng tìm hiểu xem việc ổn định với một phụ nữ sẽ có vị trí thế nào trong kế hoạch để chúng 

tôi trở thành một người đ{n ông ho{n to{n độc lập, trưởng thành và giàu có. Ý tôi là, đ~ bao 

nhiêu lần bạn thấy hoặc có một mối quan hệ m{ người đ{n ông cứ nói đi nói lại, “Khi anh có 

tiền, anh sẽ nghĩ tới việc cam kết l}u d{i,” hoặc, “Anh cần phải được thăng tiến trước đ~, sau 

đó anh sẽ ổn định cuộc sống.” Anh ch{ng đó vẫn đang cố gắng hoàn thiện bản thân, và trong 

khi anh ta phấn đấu hướng tới điều đó, anh ta sẽ không tổ chức cuộc sống theo cách có một 

mối quan hệ lâu dài. Anh ta nói với mình rằng đơn giản là anh ta không có thời gian cho việc 

đó – đó đơn giản không phải l{ ưu tiên cho anh ta. Vì vậy anh ta sẽ lặng lẽ bỏ đi. 

 
 
 

 

Thậm chí điều tương tự cũng đúng với một người đ{n ông sẽ có gia đình v{ có con. Một 

người đ{n ông đ~ trưởng thành, đ~ biết mình là ai và hài lòng với điều mình làm và số tiền 

mình kiếm được có lẽ đ~ sắp xếp cuộc đời một cách chính xác; anh ta trở th{nh người đ{n 

ông anh ta hình dung v{ đ~ đặt các mục tiêu ưu tiên theo trật tự n{y: Chúa, gia đình, gi|o 

dục, công việc, v{ sau đó l{ mọi thứ kh|c. Nhưng nếu gia đình không xếp thứ hai, có thể sẽ có 

vấn đề; anh ta sfh bản thân mình cho bất cứ ưu tiên n{o, theo trật tự mà anh ta sắp xếp. 

Thậm chí nếu anh ta đ~ nói, “Con đồng ý,” v{ bế những đứa trẻ trong tay và làm mọi điều 

mà một người đ{n ông phải l{m để bảo vệ và chu cấp cho chúng, nhưng anh ta vẫn quyết 

định rằng điều quan trọng hơn cả đối với anh ta l{ theo đuổi bản năng săn mồi, thì khi ấy 
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điều đó sẽ trở th{nh ưu tiên đối với anh ta – anh ta sẽ không tuân thủ yêu cầu phải chung 

thủy của bạn. Anh ta sẽ không nói thẳng điều đó v{o mặt bạn, và anh ta sẽ làm mọi điều để 

có thể duy trì những gì anh ta có với bạn, nhưng anh ta vẫn sẽ có quan hệ bên ngoài. Thực 

sự, chuyện đó chẳng có gì liên quan đến bạn. 

 
 

Tôi có một người bạn thành công, có nhiều tiền, và một gia đình tuyệt vời – một cuộc 

sống lý tưởng. Và một buổi tối khi chúng tôi ngồi với v{i người bạn, chuyện phiếm về mức 

độ hài lòng của chúng tôi với vị trí trong cuộc sống, anh bạn tôi tuyên bố với nụ cười tươi 

hấp dẫn, “Tớ yêu vợ, nhưng vẫn có nh}n tình.” Chúng tôi ngạc nhiên – đừng hiểu lầm tôi. 

Nhưng chúng tôi chấp nhận điều đó từ anh ta vì chúng tôi đều biết người đ{n ông n{y vẫn 

chưa có trật tự ưu tiên trong đời, và chúng tôi không thể nói hoặc l{m gì để khiến anh ta làm 

điều đó. Anh ta biết rằng một khi anh ta lừa dối vợ, anh ta đưa một người khác lên trước 

Chúa v{ gia đình. Nhưng chỉ anh ta mới có thể sắp đặt lại trật tự trong gia đình. Nếu anh ta 

trẻ, điều đó có thể tới với sự trưởng thành về tinh thần; nhưng người già vẫn nói suốt rằng 

kinh nghiệm là vô giá – quá tệ là ta phải trả c|i gi| đó bằng tuổi trẻ của ta. Tất nhiên, sự 

trưởng thành và tuổi t|c song h{nh, nhưng ho{n cảnh cũng đem lại điều đó: nếu một người 

đ{n ông l{ tín đồ ngoan đạo và có mối quan hệ với Chúa, anh ta sẽ trưởng thành nhanh hơn 

nhiều, chỉ vì tín ngưỡng sẽ buộc anh ta tuân thủ nguyên tắc đạo đức nghiêm ngặt hơn. V{ 

nguyên tắc đạo đức đó sẽ tự động khiến anh ta đặt gia đình ở vị trí thứ hai, bởi vì đó l{ điều 

mà mối quan hệ với Chúa đòi hỏi. Giờ đ}y, anh ta sẽ có một ưu tiên l{ tìm một người phụ nữ 

để hoàn thiện cuộc đời, một người có thể là mẹ của con anh ta – người có thể khiến anh ta 

hoàn thiện. 

 
 

Đôi khi, đ{n ông trở nên khôn ngoan hơn m{ không có Chúa trong đời. Tôi có một anh 

bạn có đủ loại phụ nữ l{m đủ thứ việc đối với anh ta và cho anh ta, và cuối cùng anh ta ở vào 

vị thế mà anh ta có thể nói, “Trời, tôi có tất cả những người phụ nữ này và tôi có thể khiến 

họ làm mọi việc cho tôi, v{ cho tôi đủ thứ, nhưng tôi không hạnh phúc. Tôi không có chút 

yên ổn nào và tôi không cảm thấy tôi có cuộc đời riêng của mình.” V{ ngay thời điểm đó v{ 

tại chỗ đó, anh ta quyết định dừng đối xử với phụ nữ theo cách anh ta vẫn đối xử và tìm 

kiếm thứ anh ta vẫn hằng mong muốn: một gia đình. Qu| trình t|n tỉnh của anh ta đột ngột 

dừng lại. Anh ta không được cứu rỗi. Anh ta không có sự soi rạng lớn từ Chúa, anh ta không 
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được mục sư gọi tới. Anh ta chỉ vừa quyết định cần l{m điều gì đó kh|c đi để tìm ra niềm vui 

trong cuộc sống, và cách duy nhất anh ta có thể tìm được là ở bên một ai đó, v{ chỉ một ai 

đó, đặc biệt. 

 
 

Khi người đ{n ông tìm ra niềm vui đó – cơ hội lừa dối của anh ta trở nên rất mỏng 

manh. Trừ khi…. 

 
 
 
 
 
 

 

ĐIỀU XẢY RA Ở NHÀ KHÔNG “XẢY RA” NHƯ XƯA 
 

 

Đúng thế, tôi nói điều đó: điều đó có thể liên quan đến bạn. Người đ{n ông của bạn có 

thể tự nhủ với bản thân rằng mối quan hệ của hai người không có cái ánh sáng lấp l|nh đó 

nữa, rằng bạn không phụ thuộc v{o anh ta như ng{y xưa – rằng bạn không còn cố tình 

quyến rũ anh ta như bạn đ~ từng hồi hai người mới yêu nhau. Bạn biết chuyện đó thế nào: 

hai bạn trở nên thoải mái với nhau, ổn định nơi ở, có v{i đứa con, mua nh{, v{ sau đó sa lầy 

v{o đống hóa đơn, nuôi con, đi l{m, vật lộn để nuôi gia đình. Điều tiếp theo anh ta biết, 

người phụ nữ từng mặc và làm những thứ nhỏ xíu để khiến mối quan hệ hấp dẫn và thú vị 

không còn quan t}m đến cái việc nhỏ xíu cô ấy từng l{m khi hai người mới yêu nhau. Trên 

thực tế, tình dục đ~ trở nên tẻ ngắt; cô ấy trở về nhà từ nơi l{m việc, nơi cô ấy mặc chiếc 

váy đẹp đẽ, đi gi{y cao gót, trang điểm v{ đủ thứ, cô ấy kiệt sức trước khi về đến cửa. Và giờ 

đ}y, sau một ngày dài ở chỗ làm, thậm chí còn nhiều việc hơn khi về đến nhà, cô ấy v{o 

giường khi đầu còn quấn khăn, mặc |o phông v{ như thế có khác gì thuê cả một đội cứu hỏa 

tống bạn ra ngo{i cơ chứ, thậm chí cả nhìn cô ấy theo kiểu gợi tình thôi bạn cũng không 

muốn nữa là. 

 
 

Nói cách khác, những gì diễn ra ở nh{ đ~ trở nên, hừm, thói quen. V{ người đ{n ông n{y 

đ~ mất đi |nh s|ng lấp lánh từng có ở đó. Bạn đ~ thay đổi. (Anh ta cũng biết anh ta đ~ thay 

đổi, nhưng ta không nói về anh ta, ta đang nói về bạn.) Có lẽ điều đó cũng tới với cảm giác 

bạn không còn đ|nh gi| cao như ng{y trước. Những c}u “cảm ơn anh” không còn thường 



https://thuviensach.vn

Ebook miễn phí tại: Webtietkiem.com 
 

  
 

xuyên, có nhiều tranh luận diễn ra – sự hỗn loạn dường như thức dậy cùng bạn vào buổi 

sáng và ôm ấp hai người vào buổi đêm. V{ ngôi nh{ của bạn không còn giống nơi anh ta 

muốn tới. Và nếu anh ta không thể có được điều anh ta tìm kiếm tại nhà, sẽ có nhiều khả 

năng anh ta tìm kiếm điều đó ở nơi kh|c, bởi vì, bạn có đo|n được không? Anh ta biết anh ta 

luôn có thể tìm được điều đó ở nơi kh|c, đặc biệt vì… 

 
 
 
 
 
 

 

LÝ DO LỚN NHẤT TRONG TẤT CẢ: LUÔN CÓ MỘT PHỤ NỮ NGOÀI ĐÓ SẴN SÀNG 

CÙNG ANH TA LỪA DỐI BẠN 

 
 

Đó l{ sự thật mà không phụ nữ nào muốn đối mặt. Hãy hình dung nếu mọi phụ nữ đều 

nói, “Anh đ~ có gia đình – tôi không thể l{m điều đó với anh.” Trời, nếu thế thì bạn có biết 

bao nhiêu cuộc hôn nhân và mối quan hệ vẫn tồn tại đến ng{y hôm nay? Đ{n ông có thể lừa 

dối bởi vì có rất nhiều người phụ nữ sẵn lòng trao mình cho một người đ{n ông không 

thuộc về họ. Tất nhiên, thỉnh thoảng cũng có phụ nữ bị lừa, không biết người đ{n ông đó đ~ 

có gia đình. Tuy nhiên, phần lớn thời gian, đó l{ những phụ nữ không có tiêu chuẩn và yêu 

cầu, và lòng tự trọng của họ có vấn đề, họ sẵn lòng lừa dối người khác và sẵn s{ng để người 

khác lừa dối họ. Nếu những phụ nữ đó t|ch mình khỏi vòng tròn lừa dối, nhưng trường hợp 

ngoại tình có thể giảm đi d|ng kể. V{ c|ch để rời khỏi vòng tròn lừa dối là làm chính xác điều 

tôi hướng dẫn các bạn trong cuốn sách này: tìm ra các tiêu chuẩn và yêu cầu của bạn, giải 

thích rõ, và trung thành với những tiêu chuẩn và yêu cầu đó (xem Chương 9), tìm hiểu để 

biết rõ về người đ{n ông bằng cách hỏi năm c}u hỏi quan trọng bạn cần biết để đưa mối 

quan hệ tiến về phía trước (xem Chương 10), và tuân thủ Nguyên tắc Chín mươi Ng{y (xem 

Chương 11). V{ sau đó dạy tất cả những điều này cho con gái bạn. Rốt cuộc, nếu chúng ta 

không phá vỡ vòng tròn đó, sự lừa dối sẽ tiếp diễn. 

 

 

Vì thế, thưa c|c quý cô, những lý do tôi đưa ra ở đ}y l{ những lý do cơ bản tại sao đ{n 

ông lừa dối, nhưng h~y tin tôi, còn nhiều, nhiều lý do nữa. Một người đ{n ông luôn có lý do 

bào chữa cho những việc anh ta làm sai, và những lý do đó sẽ thay đổi ở mỗi người đ{n ông 
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và mỗi người phụ nữ. Điều quan trọng đối với bạn là phải hiểu rằng cho dù lý do của người 

đ{n ông l{ gì, anh ta biết điều bạn biết sẽ là sai khi cam kết với ai đó v{ hứa sẽ chung thủy 

rồi lại l{m ngược lại điều đó – đặc biệt nếu đ}y l{ một trong những yêu cầu của bạn đời. Phụ 

nữ có thể suy nghĩ m~i về điều đó trong đầu, tìm ra đủ loại khiếm khuyết của bản thân – 

“Mình đ~ không l{m đúng điều n{y”, “Mình không đủ tốt”, “Mình đ~ không yêu anh ta theo 

c|ch mình nên l{m”, “Cô ấy bước vào và làm tốt hơn mình” – nhưng sự thật luôn còn đó rằng 

anh ta không được phép lừa dối. Vì thế phụ nữ cần phải giải thoát mình khỏi chuyện tự 

tr|ch móc trước h{nh động lừa dối của người đ{n ông – h~y l{m điều đó cho chính mình. 

Bởi vì bám víu lấy thứ r|c rưởi đó có thể làm bạn tê liệt; nó có thể làm bạn tàn tật và khiến 

bạn không thể hoạt động trong mối quan hệ tiếp theo. Đơn giản, không thể tiếp tục lái xe 

nếu bạn cứ tập trung vào những gì xảy ra ở gương hậu. 

 
 

Tuy nhiên, bạn có thể hạn chế số lần tiếp tục bị lừa dối. Bạn l{m điều đó bằng cách gia 

tăng những yêu cầu của mình. Thấy đấy, bạn có nhiều quyền lực hơn để hạn chế những điều 

xảy ra với bạn – bạn có sức mạnh của sự tin tưởng, bạn có sức mạnh của trực giác, sức 

mạnh của khéo léo, các tiêu chuẩn giúp bảo vệ bạn. Nếu bạn để một người đ{n ông biết ngay 

từ đầu rằng bạn sẽ chịu đựng nhiều chuyện nhưng lừa dối không nằm trong những chuyện 

đó, anh ta sẽ hiểu rõ thực tế nếu anh ta bước ra khỏi cuộc hôn nhân, anh ta sẽ phải ở ngoài 

cuộc hôn nhân. Và nếu anh ta phá vỡ lời hứa đó v{ vẫn bước ra? Bạn sẽ phải sẵn sàng để 

anh ta đi. Bạn không thể phát hiện ra người đ{n ông của mình lừa dối, đối mặt với anh ta về 

chuyện đó, v{ sau đó ở lại cùng với anh ta, chỉ để nghi ngờ mỗi bước đi của anh ta, cằn nhằn 

anh ta về điều anh ta làm với mỗi cơ hội bạn có. Bởi vì điều đó nghĩa l{ bạn không bao giờ 

thực sự tha thứ cho anh ta, bạn đang tạo ra một tình huống chín muồi để anh ta tiếp tục lừa 

dối. Hoặc bạn phải để anh ta ra đi, hoặc thấy trái tim mình thực sự tha thứ cho người đ{n 

ông đó v{ tìm ra c|ch để tiếp tục sống với anh ta. 

 
 

Đôi khi, một người đ{n ông phải mất đi thứ gì đó hoặc suýt mất thứ gì đó thì mới thực 

sự hiểu rõ giá trị của thứ đó. Nhưng chẳng phải điều đó đúng với mọi người? Một số người 

đ{n ông lừa dối vì họ chưa từng nhận hình phạt nào vì chuyện đó. Nhưng nếu một người 

đ{n ông lừa dối bạn thấy bạn bước ra khỏi cửa và bạn quan trọng đối với anh ta, hãy biết 

rằng tại thời điểm đó anh ta rất dễ tổn thương v{ sẵn sàng học hỏi. Nếu anh ta có lại bạn, 
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anh ta sẽ vươn thẳng người v{ cư xử hợp lý bởi vì anh ta đ~ suýt mất người phụ nữ và gia 

đình của mình, điều đó nghĩa l{ anh ta sẽ làm gần như bất cứ điều gì bạn nói để trở lại với 

bạn. Anh ta sẽ bỏ công sức để giành lại niềm tin của bạn – tuân thủ các yêu cầu của bạn để 

được trở lại gia đình. Nếu điều đó nghĩa l{ anh ta phải về nhà vào một giờ nhất định, gọi 

điện khi về muộn, gửi hoa cho bạn mỗi tuần, tìm một người trông trẻ để hai bạn có một đêm 

hẹn hò vào mỗi tối thứ Năm, đi nh{ thờ với bạn vào Chủ nhật, thậm chí ngồi nghe b|c sĩ t}m 

lý v{ phơi đồ lót của bạn cho tới khi bạn hài lòng rằng anh ta đ~ thay đổi, vậy thì anh ta sẽ 

l{m điều đó. Một khi đ~ có sự trừng phạt và anh ta buộc phải tự nhủ chính mình “Ái ch{, 

mọi thứ mình yêu suýt thì mất,” nhiều khả năng anh ta đ~ được thử lửa để trở thành một 

người đ{n ông tốt hơn. 

 
 

Có phải điều đó để nói rằng sẽ dễ dàng tha thứ cho anh ta và không nghi ngờ gì? Không. 

Nhưng rốt cuộc anh ta có thể lấy lại được sự tin tưởng của bạn và sẵn sàng cùng bạn xây 

dựng lại điều đó. Anh ta sẽ không thích bị hỏi về nơi anh ta đ~ đi, anh ta sẽ ghét khi không 

thể gần gũi với bạn khi bạn phải cố kiềm chế cơn giận của mình, và anh ta sẽ rất lưỡng lự 

khi lê mông tới văn phòng b|c sĩ t}m lý cùng bạn. Nhưng trong tr|i tim anh ta, anh ta biết 

rằng đó l{ một phần công việc để tìm đường trở lại trái tim bạn. Anh ta biết anh ta đ~ g}y ra 

điều này – anh ta biết điều anh ta đ~ l{m, v{ anh ta hiểu hậu quả, sự chia rẽ, v{ t|c động trở 

lại rõ hơn bạn nghĩ nhiều. Chúng tôi hiểu sự trừng phạt, và chúng tôi biết nó sẽ l{ địa ngục. 

Tin tôi đi, tôi biết. Bởi vì điều đó đ~ xảy ra với tôi. Nó xảy ra với rất nhiều người. Ta không 

thể là một người có t{i năng m{ không bước ra khỏi nhà. Một người đ{n ông như vậy có thể 

tồn tại nhưng tôi chưa từng gặp anh ta. Nhưng tôi biết những người đ{n ông có t{i năng đ~ 

học c|ch cư xử đúng đắn, về nh{ v{ chăm sóc gia đình mình. Mỗi người trong số họ rốt cuộc 

đều đạt tới điều đó. Tôi chắc chắn cũng vậy; giờ đ}y, tôi lê mông về nhà. Tuy nhiên, tôi phải 

đạt được điều n{y. V{ đo|n được gì không? Tôi biết nhiều người như vậy – những người làm 

trong ngành giải trí, cầu thủ, quản trị viên, và vân vân – những người đ~ trở thành người 

chồng v{ người cha tuyệt nhất trên thế giới, bởi vì họ đ~ sắp đặt những trách nhiệm trong 

đời theo trật tự hợp lý: Chúa, gia đình, gi|o dục, v{ sau đó l{ công việc. Còn vợ họ? Họ cũng 

đ~ trở thành những người vợ tốt hơn trong qu| trình đó – bằng cách cố tạo ra một chút 

phép thuật đó khi mối quan hệ của họ còn mới mẻ. Cô ấy có thể từ chỗ làm về nhà, và thay 

vì đ| bay những đôi gi{y cao gót, cô vẫn tiếp tục đi v{ thì thầm vào tai chồng rằng hãy 
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tới gặp cô ấy trong phòng ngủ để có bữa đệm trước bữa tối. Hoặc cô ấy có thể mỉm cười hơn 

chút nữa, tỏ ra vui vẻ hơn chút nữa, tỏ ra tự nhiên hơn chút nữa – đ|nh gi| cao người đ{n 

ông hơn, v{ thể hiện cả điều đó nữa. 

 
 

Đó chắc chắn là câu chuyện của một trong những người bạn tốt của tôi. Vợ anh ta phát 

hiện ra người phụ nữ kia của anh ta, v{ cô đ~ bỏ anh – về nhà mẹ bảy tháng và mang theo 

con trai. Anh bạn tôi rất đau khổ. Anh ta giảm c}n. Chúng tôi thường ghé qua đón anh ta đi 

chơi v{ nói, “Ra ngo{i vui vẻ chút n{o,” v{ anh ta nói, “Tớ chẳng cảm thấy thích chút n{o.” 

Chúng tôi còn đề nghị đưa anh ta đi gặp người phụ nữ kia, hy vọng rằng điều đó có thể làm 

anh ta cảm thấy kh| hơn một chút, nhưng anh ta từ chối cả cô ta. “Tôi chấm dứt chuyện đó 

rồi,” anh ta nhấn mạnh. “Tôi đ~ đ|nh mất cả cuộc hôn nh}n, con trai tôi đ~ đi – những 

người quan trọng nhất với tôi đ~ đi. V{ tôi muốn họ trở lại.” 

 
 

Anh ta mất một năm rưỡi để kéo vợ trở lại. Tôi không biết điều gì diễn ra đằng sau 

những cánh cửa đóng kín, nhưng tôi sẽ cho các bạn biết một điều: bây giờ cô ấy có người 

chồng lý tưởng. Bất cứ người đ{n ông có vợ n{o cũng có thể nhìn anh ta và biết cách làm 

mọi việc. Nhưng có hai điều phải xảy ra với anh ta: trước tiên, anh ta phải tìm ra điều quan 

trọng với anh ta, và mất đi điều đó nghĩa l{ thế nào. Và thứ hai, anh ta phải nhận ra rằng cần 

tổ chức lại các trật tự ưu tiên: Chúa trước, sau đó l{ gia đình. V{ c|c bạn biết gì không? Đêm 

n{o anh ta cũng về nhà. Anh ta kiếm tiền, anh ta rất hạnh phúc, v{ gia đình họ không có gì 

phải lo lắng. Tôi nghe vợ anh ta nói, “Người đ{n ông mới của tôi l{ người ho{n to{n kh|c.” 

 

 

Họ đ~ sống hạnh phúc trong hơn ba mươi năm nay. Thật là một anh chàng tuyệt vời – 

cô ấy thật may mắn. 

 
 
 
 

 

PHẦN BA. BÍ QUYẾT CÁCH CHIẾN THẮNG TRÒ CHƠI 
 

 

9. ĐÀN ÔNG TÔN TRỌNG TIÊU CHUẨN, HÃY ĐẶT RA MỘT SỐ 
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Có v{i điều các bạn nên biết về vợ tôi, Marjorie: Cô ấy đặc biệt có tài và biết thông cảm. 
 

Cô ấy đẹp cả bên trong lẫn vẻ ngoài. Cô ấy kính Chúa. Cô ấy l{ người mẹ tuyệt vời của lũ trẻ. 
 

Cô ấy s{nh điệu và thông minh. Và cô ấy quan tâm, tôn trọng, v{ ngưỡng mộ tôi sâu sắc. 
 

 

Các bạn cũng nên biết vợ tôi có một loạt tiêu chuẩn mà tôi biết rõ và tôn trọng từ ngày 

đầu tôi gặp cô. 

 
 

Mọi chuyện bắt đầu từ khi tôi l{m chương trình tại Memphis. Cô ấy bước vào cùng một 

phụ nữ hấp dẫn khác. Tôi không thể cưỡng lại mình; tôi dừng giữa câu chuyện v{ nói, “Xin 

lỗi, tôi biết cô không biết tôi, nhưng một ng{y n{o đó, tôi sẽ cưới cô.” Cô ấy cười v{ nói, “Anh 

đ}u có biết gì về tôi.” Nhưng tôi không quan t}m v{ tôi chỉ nói với cô như vậy. Tôi biết ngay 

từ lúc ấy và tại nơi đó, rằng một ng{y n{o đó chúng tôi sẽ cưới nhau (tất nhiên, điều đó thực 

sự là một hy vọng hơn l{ chắc chắn – mỉm cười). 

 
 

Có lẽ cô ấy cũng biết điều đó, hoặc ít nhất cô ấy thích điều mình thấy bởi vì mặc dù cô ấy 

đ~ biến mất v{o đêm tôi thông b|o cho cô ấy kế hoạch của mình, cô ấy xuất hiện sau hai 

đêm tại một chương trình kh|c của tôi, và lần này, tôi mời cô ấy ra sau sân khấu và nói 

chuyện một lúc. Cô ấy đồng ý và chúng tôi nhanh chóng trở thành bạn bè, thậm chí hẹn hò 

một thời gian ngắn. Nhưng cuối cùng, cả hai chúng tôi đều đi theo những con đường khác 

nhau. Tuy vậy, Marjorie và tôi luôn nhớ đến tình bạn chúng tôi có cùng nhau, và thỉnh 

thoảng chúng tôi lại liên lạc để hỏi thăm tình hình của nhau. 

 
 

Cuối cùng, Marjorie và tôi gặp lại nhau và lại hẹn hò; chúng tôi nhanh chóng trở nên 

nghiêm túc, cả hai chúng tôi đều nhận ra chúng tôi đ~ từng bỏ lỡ một mối quan hệ lớn, và 

chúng tôi không muốn mạo hiểm đ|nh mất nó một lần nữa. Nhưng, mặc dù tôi biết tôi yêu 

người phụ nữ này và cô ấy yêu tôi, tôi vẫn liên hệ với v{i người phụ nữ khác mà sau vụ ly dị 

với người vợ trước tôi đ~ hẹn hò. 

 
 

Vào một đêm khi Marjorie tới nhà tôi ở New York vào cuối tuần có ngày Valentine, một 

trong những người bạn đó gọi v{o di động của tôi. Tôi không nói chuyện nhiều, chỉ nói 
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“Ch{o” v{ nói với cô bạn rằng chúng tôi sẽ nói chuyện vào lúc khác và rằng tôi sẽ ghé qua 

thăm cô khi tôi trở lại thành phố, sau đó tắt m|y. Tôi còn không nghĩ rằng Marjorie đ~ nghe 

thấy cuộc nói chuyện – ít ra cô ấy không tỏ ra như vậy. Tuy nhiên, lẽ ra tôi phải biết rõ hơn. 

Cô ấy có khả năng nghe kiểu “người mẹ” – nghĩa l{ chẳng bỏ qua điều gì. Và tất nhiên, tối 

khuya đêm đó, khi tôi trở dậy và vào phòng tắm – lúc đó khoảng ba giờ sáng – Marjorie 

đang đứng ở hành lang, va li và áo khoác lông trong tay. Cô ấy định rời bỏ tôi – rời bỏ chúng 

tôi. 

 
 

“Em đi đ}u vậy?” tôi hỏi cô ấy. Câu trả lời của cô ấy khiến tôi nhận ra ngay lúc đó v{ atị 

đó, ở giữa hành lang, vào giữa đêm khuya, rằng cô chính l{ Người Ấy. 

 
 

“Em không định l{m đồ chơi của ai hoặc người phụ nữ phụ thuộc v{o ai,” cô ấy nói đơn 

giản, va li vẫn trong tay. “Có vẻ anh chưa sẵn sàng cho những gì em muốn trao. Em có con, 

em có cuộc sống tốt đẹp, và em muốn một người đ{n ông bước vào và làm hoàn thiện gia 

đình. Nếu đó cũng l{ điều anh muốn, thì em ở Memphis.” 

 
 

Khi kịp bớt sững sờ, tôi đề nghị cô ấy cho tôi một cơ hội nữa, cầm lấy túi của cô ấy, và 

ngay lập tức tìm điện thoại v{ đập vỡ l{m đôi. Tôi đ~ mất cô ấy một lần – người phụ nữ xinh 

đẹp, thông minh và ngọt ngào – v{ không người phụ nữ nào khác có thể đằm thắm và hiến 

dâng cho tôi, cho chúng tôi, hoặc cho c|c con tôi như vậy. Tôi nhận ra ngay tại đó v{ lúc đó, 

trong hành lang, rằng tôi không muốn ai khác. 

 
 

Nói cách khác, tôi trở th{nh người đ{n ông cô ấy cần tôi trở thành, bởi vì cô ấy đủ thông 

minh để đưa ra c|c yêu cầu – những tiêu chuẩn mà cô ấy cần trong mối quan hệ để mối quan 

hệ đó trở nên hiệu quả đối với cô ấy. Cô ấy biết mình muốn mối quan hệ một vợ một chồng 

– sự gắn kết với một người đ{n ông muốn trở thành một người chồng, người cha tận tụy. Cô 

ấy cũng biết người đ{n ông đó phải chung thủy, kính Chúa, và sẵn lòng làm những gì cần 

thiết để giữ gìn gia đình n{y. Trên quy mô nhỏ hơn, cô ấy cũng l{m rõ rằng cô ấy chờ đợi 

được đối xử như một quý cô mọi nơi mọi lúc – tôi đang nói đến chuyện mở cửa xe cho cô ấy, 

kéo ghế cho cô ấy khi cô ấy chuẩn bị ngồi vào bàn, hành xử hợp lý vào ngày kỷ niệm của 

chúng tôi, vào Ngày của Mẹ, và các món quà sinh nhật, và cố gắng chỉ nói năng tục tĩu ở 
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mức tối thiểu. Những yêu cầu này quan trọng đối với cô ấy bởi vì chúng chi phối cách cô ấy 

được đối xử; các yêu cầu đó cũng quan trọng đối với tôi bởi vì nó đặt ra bản đồ chính thức 

những gì tôi cần l{m để đảm bảo cô ấy có điều mình cần và muốn. Rốt cuộc, ai cũng biết 

rằng khi mẹ hạnh phúc, mọi người đều hạnh phúc. Và nhiệm vụ duy nhất của tôi trong đời l{ 

đảm bảo cho Marjorie hạnh phúc. 

 
 

Đ{n ông không thể hoàn thành nhiệm vụ này cho bạn nếu không có sự giúp đỡ của bạn; 

chúng tôi không thể bắt đầu tìm hiểu xem phụ nữ cần và muốn gì, bởi vì những nhu cầu và 

mong muốn của mỗi người phụ nữ lại kh|c nhau như gió kh|c nhau ở mỗi thành phố. Đ{n 

ông là những người rất đơn giản và logic; nếu bạn nói với chúng tôi những gì bạn thích và 

không thích, chúng tôi sẽ làm bất cứ điều gì có thể để đảm bảo chúng tôi xứng đ|ng với 

mong đợi của các bạn, đặc biệt nếu chúng tôi muốn xây dựng mối quan hệ với bạn. (Nhưng 

hãy thận trọng khi nói với một người đ{n ông bất cứ điều gì bạn thích khi hai bạn mới gặp; 

tôi sẽ giải thích lý do ở đoạn cuối chương n{y.) 

 
 

Thực sự, chúng tôi không được lập trình để tự tìm hiểu ra. Chúng tôi cảm thấy thực sự 

vui lòng khi bạn đưa ra yêu cầu cho chúng tôi. Và chúng tôi cần các bạn l{m điều đó ngay, để 

chúng tôi có thể quyết định liệu mình có thể chịu được thách thức – không phải hai tuần 

đầu tiên của mối quan hệ, không phải hai th|ng sau khi hai người đ~ nói “Con đồng ý” trước 

mặt cha đạo cùng gia đình v{ bạn bè hai bên. Chết tiệt, chúng tôi sẽ tiếp nhận các yêu cầu đó 

khi bạn đứng ở quầy rượu, nhấm nh|p ly rượu martini đ{o m{ chúng tôi mời, miễn là bạn 

đưa ra. Bởi vì bạn đ~ vạch cho chúng tôi lộ trình để cư xử, đặc biệt nếu chúng tôi thực sự 

quan t}m đến mối quan hệ với bạn. 

 
 

Hãy hiểu rằng chương n{y không phải là giấy phép cho bạn được phép bắt đầu lần theo 

danh s|ch “tôi không thể” v{ “tôi sẽ không” v{ “anh không bao giờ được” ngay khi một người 

đ{n ông lại gần. Chúng tôi rất thích sự đúng mực. Bạn phải khéo léo và tế nhị trong tình 

huống – hãy nói với một người đ{n ông điều bạn yêu cầu mà không làm họ cảm thấy bạn 

đang đưa ra một danh s|ch c|c đòi hỏi. Điều đó ho{n to{n phụ thuộc vào cách bạn đưa ra; 

nếu bạn nói với anh ta các yêu cầu của bạn giữa cuộc nói chuyện, và chúng nghe có vẻ có thể 

đạt được, và bạn đưa ra c|c tiêu chuẩn bằng giọng mềm mỏng, anh ta sẽ thấy dễ hiểu 
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hơn. H~y nghĩ xem anh ta sẽ thấy bạn điên rồ thế nào, nếu bạn vung vẩy ngón tay, rồi nói 

thẳng toẹt, “Em sẽ không chịu đựng một người đ{n ông không hiểu vai trò của em như một 

người mẹ - nếu anh có rắc rối với con cái em và phần còn lại của gia đình, anh sẽ gặp rắc rối 

với em!” Nói như thế chẳng khác gì cầm một cái kim mà rạch nát khắp c|i đĩa ghi; anh ta sẽ 

nghĩ, kh| nhất, là bạn tức giận – tệ nhất, là bạn bị điên, v{ có lẽ cả gia đình bạn cũng vậy. 

Nhưng hình dung anh ta sẽ cảm thấy thế nào nếu bạn nhẹ nhàng nói một c}u đại loại, “Ồ, 

anh biết đấy, em có con và chúng là số một trong cuộc đời em bởi vì bố mẹ em nuôi dạy em 

theo cách em hiểu được tầm quan trọng của gia đình.” Lúc đó anh ta biết bạn là một cô gái 

tốt – ngọt ngào, có trách nhiệm, v{ hướng đến gia đình. Nếu anh ta không phải l{ người dành 

cho bạn, anh ta sẽ chuyển sang cô gái tiếp theo – một người không có đòi hỏi gì, và sẵn s{ng 

trao th}n cho anh ta. Nhưng nếu anh ta l{ người chia sẻ niềm tin của bạn vào tầm quan 

trọng của gia đình, anh ta sẽ tiếp tục nói chuyện với bạn, và lắng nghe các tiêu chuẩn khác 

của bạn. 

 

 

Đ}y l{ v{i ví dụ m{ tôi đưa ra để các bạn có thể thấy cách gói gọn các yêu cầu của bạn vào 

một trong những c|i nơ xinh đẹp: 

 
 

Thay vì nói “không thể chịu nổi” khi một người đàn ông đến muộn, h~y nói điều gì 

đó như, “Ng{y nay mọi người đều rất bận rộn – thời gian là quý báu, phải không nào? Em cố 

gắng hết sức để đảm bảo nếu em định có mặt ở đ}u đó lúc 7 giờ tối, em sẽ có mặt ở đó lúc 7 

giờ tối, nếu không phải sớm hơn, để ta có thể làm những gì ta cần làm một cách đúng giờ, và 

nếu em buộc phải tới muộn thì sẽ chỉ cần gọi một cú điện thoại để tỏ ra lịch sự.” 

 
 

Dịch nghĩa: Bạn vừa nói với anh ta rằng bạn đòi hỏi người đ{n ông trong cuộc đời bạn 

phải có mặt khi anh ta nói anh ta sẽ xuất hiện, v{ có đủ lịch thiệp để gọi điện nếu anh ta tới 

muộn. Giờ đ}y anh ta biết sẽ phải đi sớm hơn v{i phút để gặp bạn kịp giờ, v{ để đảm bảo 

điện thoại được sạc đầy trong trường hợp anh ta cần gọi cho bạn. 

 
 

Thay vì nói, “Nếu anh đang hẹn hò và ngủ với những phụ nữ khác, thì em không 

phải là người phù hợp!”, hãy nói một điều như, “Em luôn trung thực với người em hẹn hò; 

nếu em cảm thấy em muốn gặp người khác ngoài anh ta, em sẽ cho anh ta biết ngay để anh 
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ta quyết định xem có muốn tiếp tục mối quan hệ như hiện tại, hay đề nghị em chỉ hẹn hò với 

riêng anh ta.” 

 
 

Dịch nghĩa: Bạn vừa nói với anh ta rằng bạn đòi hỏi người đ{n ông trong cuộc đời bạn 

phải trung thực và thẳng thắn về các giới hạn của mối quan hệ - nếu anh ta định chơi bời, 

anh ta sẽ phải cho bạn biết để bạn có thể đưa ra quyết định thông minh và hợp lý về cách xử 

trí đối với chuyện đó. Bạn cũng nói với anh ta rằng điều này cần được đưa ra thảo luận – 

rằng hai người có thể cùng nhau quyết định xem các bạn muốn gì từ mối quan hệ này, thay 

vì ra lệnh điều đó cho anh ta. 

 
 

Thay vì nói, “Nếu người đàn ông của tôi không tin vào Chúa và không biết cách hy 

sinh vì Chúa, anh ta không cần phải mở miệng ra vì tôi,” có lẽ bạn có thể nói điều gì đó 

như, “Chủ nhật là ngày em yêu thích trong tuần, bởi vì em được tới nhà thờ và giao tiếp với 

những người có cùng tín ngưỡng và thực hiện niềm tin. Lúc lễ xong, em cảm thấy tinh thần 

phấn chấn, em biết những ngày còn lại trong tuần của em sẽ rất tuyệt.” 

 
 

Dịch nghĩa: Bạn vừa làm rõ rằng bạn là một người phụ nữ chăm chỉ đi lễ nhà thờ và 

kính Chúa, một người tin v{o Thiên Chúa v{ nghiêm túc trong tín ngưỡng, và bạn đ~ mở 

đầu cuộc nói chuyện cho anh ta để anh ta đưa ra phản ứng về cách anh ta cảm thấy về tôn 

giáo và tâm linh. 

 
 

Thay vì nói, “Em có ba đứa con và hai việc làm vì cha của lũ trẻ chẳng đ|ng một xu, vì 

vậy bất cứ người đ{n ông n{o bước tới chỗ em thì nên có tiền và sẵn s{ng nuôi lũ trẻ một 

cách tử tế, nếu không anh ta nên đi đi,” bạn có thể muốn điều gì đó như “L{m người mẹ tốt 

l{ điều thực sự quan trọng với em, và một phần của việc trở th{nh người mẹ tốt l{ đảm bảo 

để chúng có người cha tốt. Em độc lập, nhưng em nhận thức được mọi chuyện sẽ tốt hơn tới 

mức n{o đối với em v{ gia đình nếu có một người đ{n ông tốt.” 

 
 

Dịch nghĩa: Bạn sẽ làm rõ rằng mặc dù hoàn toàn có thể chăm sóc con mình song bạn 

nhận ra tầm quan trọng của việc có một người đ{n ông - điều khiến cho một người đ{n ông 



https://thuviensach.vn

Ebook miễn phí tại: Webtietkiem.com 
 

  
 

sẵn s{ng đóng góp công sức hiểu rằng anh ta sẽ được đ|nh gi| cao nếu làm một người chồng, 

người cha tốt. V{ đó thực sự là mọi điều một người đ{n ông muốn – được cảm kích. 

 
 
 
 
 
 

 

Bạn đ~ thấy chứ? Bạn đ~ cho chúng tôi những gì chúng tôi coi là thông tin quý giá về 

người phụ nữ m{ chúng tôi quan t}m. Nhưng quan trọng hơn, bạn dã cho chúng tôi biết 

những tiêu chuẩn của bạn, mặc dù bạn đ~ l{m như vậy bằng cách che giấu trong cả đống 

những lời nói dễ thương. Cũng giống như món xi rô ho có vị nho; nó vẫn là thuốc, nhưng 

uống sẽ ngon hơn nhiều. 

 
 

Bây giờ, tôi nên bổ sung thêm rằng trong khi đ{n ông đ|nh gi| cao chuyện phụ nữ cho họ 

biết ngay từ đầu những gì họ đòi hỏi trong mối quan hệ, tôi tin tưởng chắc chắn rằng phụ 

nữ đôi khi phải lùi lại một bước v{ để người đ{n ông cho bạn thấy bản lĩnh của họ - bạn biết 

đấy, chứng minh rằng anh ta xứng đ|ng với thời gian của bạn. Tôi thực sự tin rằng, một 

trong những sai lầm lớn nhất phụ nữ phạm phải ngay từ đầu mối quan hệ l{ đặt một cách 

chi tiết mọi điều bạn muốn một người đ{n ông l{m cho bạn, m{ không cho anh ta cơ hội cho 

bạn thấy anh ta sẵn sàng làm gì cho bạn. Ý tôi l{ điều đó cũng hay v{ rằng bạn thích đi dạo 

trên bờ biển, sô cô la vào ngày lễ Tình nhân, và loại hoa ưa thích của bạn là hoa loa kèn vào 

mùa hè. Nhưng một cách chính xác, làm thế n{o để bạn thấy người đ{n ông của mình sáng 

tạo, thú vị và hào phóng nếu bạn đ~ cho anh ta kế hoạch chi tiết về c|ch có được nụ cười 

trên gương mặt bạn mà không đòi hỏi anh ta phải tự tìm hiểu những điều này? Hãy nhớ: 

nếu bạn nói với người đ{n ông bạn thích hoa hồng đỏ ở chỗ làm, bữa tối ở nh{ h{ng đặc biệt 

đó bên kia th{nh phố, và túi Chanel vào ngày sinh nhật, thì đó chính x|c l{ điều anh ta sẽ 

tặng bạn – không hơn, không kém một li. Và bạn sẽ hài lòng về điều đó – chỉ hồi đầu thôi. 

Nhưng sau đó khoảng bốn mươi lăm ng{y hay gì đó, anh ta sẽ ngừng làm những điều bạn 

nói rằng bạn thích, bởi vì anh ta thấy anh ta đ~ l{m những điều cần l{m để có được thứ 

mình muốn. Còn bạn thì sẽ nghĩ rằng anh ta dừng lại vì anh ta đ~ thay đổi. Và bạn sẽ nói với 

các cô bạn g|i “Tớ không biết chuyện gì đ~ xảy ra – anh ta từng làm mọi điều tớ thích cơ 

m{.” 
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Anh ta làm mọi điều bạn thích vì bạn nói với anh ta những gì bạn thích. 
 

 

Chiến lược của tôi? Thay vì nói với anh ta những gì bạn thích, nói với anh ta những gì 

bạn không thích, v{ sau đó xem anh ta phản ứng thế n{o; để anh ta nghiên cứu, tìm hiểu, và 

tìm cách làm bạn vui. Chỉ cần mạnh dạn nói thẳng thế n{y: “Em không thích khi một người 

đ{n ông không đối xử với em như một quý cô,” hoặc “Em không thích lúc n{o cũng tới cùng 

một tiệm ăn.” Sau đó, khi mối quan hệ của hai người tiến triển, h~y quan s|t h{nh động của 

anh ta. Chắc chắn, bạn sẽ nhận thấy c|ch anh ta cư xử - bạn sẽ thấy anh ta sẵn sàng và tự 

nguyện trao tặng cho bạn những gì. Bạn không thích tới cùng một tiệm ăn? Anh ta sẽ biết 

phải tìm những nơi mới mẻ và thú vị để đưa bạn tới. Bnạ không thích ngồi nhà vào các thứ 

Bảy? Chắc chắn anh ta sẽ đưa bạn đi xem hòa nhạc hoặc tới một triển lãm mới, hoặc ít nhất 

anh ta sẽ tìm trong b|o xem có gì đang diễn ra trong thành phố để anh ta có gợi ý về điều hai 

người có thể cùng làm. Anh ta biết bạn không thích những người không hướng đến gia 

đình? Anh ta sẽ mang quà cho con bạn khi gặp chúng, hoặc đưa bạn và chúng tới công viên 

để chơi trò bắt bóng hoặc xích đu, v{ cho dù có cảm thấy không thoải m|i đến thế nào, anh ta 

sẽ vẫn tới bữa tiệc ngoài trời ở nhà mẹ bạn vì anh ta biết bạn đòi hỏi một người đ{n ông 

thích gia đình v{ hòa hợp với gia đình. H~y ngồi lại và quan sát anh ta: xem liệu anh ta có 

mở cửa xe cho bạn, hay kéo ghế ra khi bạn ngồi vào bàn, hay tắt điện thoại khi anh ta ở bên 

bạn, để anh ta có thể toàn tâm toàn ý vào khoảng thời gian hai người ở bên nhau. Và nếu 

anh ta không chấp nhận thử thách – nếu anh ta không thể hiện cho bạn thấy rằng anh ta sẵn 

s{ng tìm ra c|ch để nụ cười nở trên gương mặt bạn – khi đó, bạn sẽ phải quyết định liệu anh 

ta có đủ khả năng cho bạn điều bạn cần và tối thiểu là chút gì của những gì bạn muốn. 

 

 

Tất nhiên, để đưa ra c|c yêu cầu của bạn đối với một người đ{n ông, v{ truyền đạt tầm 

quan trọng của việc tuân thủ những yêu cầu đó, bạn phải tìm hiểu chính xác xem những yêu 

cầu của mình là gì. Bạn liệt kê những câu hỏi mà chính bạn nên cân nhắc khi hình thành 

mười yêu cầu h{ng đầu của mình, v{ tôi đ~ để dành chỗ cho các bạn lập danh sách: 

 
 

1. Bạn đang tìm kiếm kiểu đ{n ông cụ thể nào? (Ví dụ: H{i hước? Chăm chỉ? Rộng 

lượng?) 
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_____________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

2. Bạn chờ đợi được theo đuổi thế nào? (Bạn muốn những cuộc gọi đều đặn? Tin nhắn? 

Hẹn hò ít nhất ba lần mỗi tuần? Bạn muốn anh ta luôn trả tiền hóa đơn?) 

 
 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

 
 

3. Bạn chờ đợi mức độ cam kết thế nào? (Bạn có muốn một mối quan hệ mở? Hay chỉ 

hẹn hò với riêng bạn? Liệu điều đó có thể được thảo luận?) 

 
 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

 
 

4. Bạn chờ đợi mức độ bảo đảm về tài chính thế nào từ người đ{n ông n{y? (Bạn có 

muốn anh ta giàu có? Bạn có muốn anh ta kiếm được nhiều tiền hơn bạn? Bạn có thấy ổn 

thỏa với một người lao động chân tay?) 

 
 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

 
 

5. Bạn có muốn một người đ{n ông muốn có con v{ l{ người của gia đình? 
 

 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

 
 

6. Anh ta có cần phải mộ đạo/tin vào Chúa? 
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_____________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

 
 

7. Bạn có phiền không nếu anh ta l{ người đ~ ly hôn hay có con? 
 

 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

 
 

8. Bạn có thể giúp một người đ{n ông x}y dựng ước mơ? Bạn có thể thích ứng với kế 

hoạch của anh ta? 

 
 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

 
 

9. Bạn chờ đợi điều gì từ gia đình anh ta? (Bạn có cần hòa hợp với mẹ anh ta? Bạn có 

quan tâm nếu anh ta không hòa hợp với mẹ? Hoặc nếu anh ta không có cha?) 

 
 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

 
 

10. Anh ta nên sẵn s{ng l{m gì để tán tỉnh bạn? (Anh ta có nên theo đuổi? Tặng bạn 

những món qu{ đắt tiền?) 

 
 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 

 

10. NĂM CÂU MỌI PHỤ NỮ NÊN HỎI TRƯỚC KHI GẮN BÓ QUÁ SÂU SẮC 
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Hồi mới tới Hollywood, tôi đ~ được thấy nhiều thứ m{ đôi mắt ba mươi t|m tuổi của tôi 

chưa từng thấy. Một trong những thứ nổi bật là lối sống của một nhân vật nổi tiếng v{ được 

kính trọng, mà tôi sẽ không tiết lộ tên. Nhưng tôi sẽ nói với các bạn điều n{y: người đ{n ông 

này có mọi thứ - tiền bạc, danh vọng, và có cả một đo{n những cô g|i siêu xinh đẹp đến mức 

anh ta đễ d{ng l{m Hug Hefner g~i đầu và không hiểu sao anh ta có thể có được điều đó. Ý 

tôi l{, người đ{n ông n{y được những cô g|i vô cùng xinh đẹp vây quanh. Rất nhiều. Và luôn 

luôn. Và tôi sửng sốt về điều này vì tôi không hiểu nổi sao một người có thể có được tất cả 

những phụ nữ xinh đẹp như vậy. Tôi muốn nói là anh ấy không phải l{ người ưa nhìn nhất 

trong ngành – còn có những người khác có nhiều tiền hơn, danh tiếng hơn, v{ chắc chắn là 

có hình thức kh| hơn. Tuy nhiên, anh ấy vẫn là bậc thầy khi luôn giữ được cả chục cô cùng 

lúc mà chẳng hề cam kết với ai. Tôi nghe nói về những siêu cầu thủ với những siêu mẫu tay 

trong tay v{ đủ thứ, nhưng khi tôi quan s|t thật gần, tôi sửng sốt không hiểu sao những mối 

quan hệ đó có thể diễn ra, v{ đặc biệt tại sao những phụ nữ đó lại ở bên anh ấy, khi biết rằng 

họ chỉ là một trong nhiều người bám vào tay anh ấy. 

 

 

Và tôi cần phải biết điều đó được thực hiện bằng cách nào (ừm, không hẳn l{ để tôi cũng 

có được các cô siêu mẫu hóng lấy từng lời của tôi, mà bởi vì tôi thực sự sửng sốt trước hiện 

tượng đó). Vì thế tôi đ~ ngồi nói chuyện với người này và một số người đ{n ông kh|c cũng 

có “những mối quan hệ” tương tự, và hỏi thẳng họ: Anh l{m c|ch n{o để khiến những người 

phụ nữ đó trở lại? Và mỗi người, kể cả người khét tiếng nhất trong số đó, cười lớn, lắc đầu, 

và nói gần như cùng một điều: những phụ nữ đó muốn có tiền, danh vọng, và cuộc sống đó, 

và họ sẵn sàng chịu đựng nhiều điều để đạt được những thứ đó – mà không phải điều gì 

cũng tốt đẹp. “Nhưng họ có nhận ra,” tôi hỏi hết sức nghiêm túc, “rằng chuyện đó sẽ chẳng 

dẫn tới đ}u?” Một người lắc đầu hơn nữa v{ nói đơn giản “Họ chẳng biết chuyện đó sẽ dẫn 

tới đ}u, vì họ không bao giờ hỏi.” Anh ta nói thêm: “Tôi phải lạm chứ - chẳng lẽ nói với họ 

tôi chỉ dùng họ cho mục đích tình dục v{ l{m đồ trang sức? Chỉ l{ như vậy.” 

 

 

Tôi sững cả người. 
 

 

Và tôi càng hỏi cùng những câu hỏi đó với những người trong tình huống tương tự, tôi 

lại nghe cùng câu trả lời, hết lần n{y đến lần khác. Và mỗi lần tôi hỏi họ điều gì có thể tạo ra 
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sự khác biệt cho những người phụ nữ họ đ~ ở cùng, mỗi người đ{n ông đó đều trả lời gần 

như giống hệt nhau, từng chữ một: nếu một người phụ nữ đến với tôi và tra vấn về mục 

đích của tôi, họ sẽ biết ngay từ đầu rằng tôi không tìm kiếm điều gì nghiêm túc. Họ không 

hỏi bởi vì họ nghĩ sẽ làm tôi bỏ chạy, vì thế tôi sẽ cho họ theo tôi. Và một nhân vật nổi tiếng, 

dường như l{ bậc thầy trong điều n{y, nói kh| đơn giản “Tôi có đủ phụ nữ để khi nhận được 

câu hỏi đó, tôi không cần trả lời, bởi cứ mỗi phụ nữ đặt ra câu hỏi tôi có tới hai người không 

hỏi.” 
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Hãy gọi điều này theo bất cứ cách nào bạn muốn: kinh tởm, vô đạo lý, không thể tha thứ 
 

- bất cứ điều gì. Nhưng sự việc đúng l{ như vậy. Và kiểu suy nghĩ n{y của đ{n ông không chỉ 

xuất phát từ giới những người nổi tiếng, h~y tin tôi đi. Nó xảy ra với những người bình 

thường – b|c sĩ, luật sư, l|i xe tải, và cả người đưa h{ng nữa. Một số cũng có phải phụ nữ như 

những người bạn nổi tiếng của tôi, và những người phụ nữ họ chơi bời cũng xinh đẹp như 

những cô siêu mẫu bám lấy c|nh tay c|c ngôi sao. Nhưng nếu bạn là một người phụ nữ ở 

trên một sợi d}y kích thước ba hay ba mươi ba, bạn vẫn ở trên một sợi dây. Và cả bạn và tôi 

đều biết rằng đó không phải một vị trí tốt đẹp. 

 
 

Mục tiêu của bạn là tránh ở trên một sợi dây. 
 

 

Tôi cho rằng bước đầu tiên l{ vượt qua nỗi sợ đ|nh mất một người đ{n ông, bằng cách 

đối diện với anh ta. Chỉ cần bạn đừng sợ. Những người thành công nhất trên thế giới này 

nhận ra rằng mạo hiểm chấp nhận cơ hội để có được điều họ muốn sẽ hiệu quả hơn nhiều là 

cứ ngồi đó, qu| sợ hãi không dám nắm lấy cơ hội. Cùng chiến lược đó có thể dễ dàng áp 

dụng đối với chuyện hẹn hò: nếu đặt các yêu cầu của bạn lên b{n nghĩa l{ bạn chịu rủi ro 

anh ta sẽ bỏ đi, đó l{ rủi ro bạn phải chấp nhận. Bởi vì nỗi sợ đó mỗi lần đều có thể làm bạn 

vấp ngã; quá nhiều phụ nữ cho phép đ{n ông không tôn trọng mình, hầu như không bỏ ra 

chút nỗ lực nào và cứ bám víu lấy những ca kết với bạn bởi vì bạn sợ anh ta sẽ bỏ đi v{ bạn 

sẽ lại cô đơn. Còn đ{n ông chúng tôi? Chúng tôi nhận ra và lợi dụng điều đó, với thành công 

rực rỡ. Hãy biết điều n{y: trò chơi đ~ cũ, v{ sẽ không bao giờ thay đổi. Con trai tôi cũng sẽ 

l{m theo c|ch tương tự vì chúng có thể và sẽ có những người phụ nữ cho phép điều đó xảy 

ra. Nhưng chắc chắn bạn có thể biết nguyên tắc này ngay từ đầu, v{ thay đổi chiến thuật, để 

bạn không bị đem ra l{m đồ chơi. 

 
 

Bạn l{m điều đó bằng cách nào? Hãy bắt đầu bằng cách khiến cho người đ{n ông hiểu rõ 

ngay từ đầu về những gì anh ta muốn từ cuộc đời và mối quan hệ với bạn. Bạn l{m điều này 

bằng cách hỏi anh ta năm c}u hỏi cơ bản dưới đ}y – những câu hỏi sẽ giúp bạn x|c định 

được ngay anh chàng này có giá trị gì và bạn sẽ nằm ở đ}u trong kế hoạch của anh ta. Tôi 

đưa ra những câu hỏi này sau nhiều năm quan s|t đ{n ông vui chơi với phụ nữ, và phụ nữ bị 

lừa vì điều đó, v{ liên tục hỏi chính bản thân anh ta và thậm chí một số bạn bè tôi là bậc 
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thầy trong trò chơi “Nếu tôi là phụ nữ, tôi làm thế n{o để tr|nh điều n{y?” Đó cũng l{ những 

câu hỏi tuyệt vời – và câu trả lời sẽ cho bạn biết mọi điều bạn cần biết về anh chàng trong 

cuộc đời bạn v{ người mà bạn hy vọng sẽ có được trong đời. Việc hỏi những câu hỏi này sẽ 

giúp bạn x|c định liệu bạn có nên tiếp tục gắn bó với anh ta xem mối quan hệ sẽ đi đến đ}u, 

hay bạn nên chạy thật nhanh theo hướng ngược lại. Lưu ý: Không cần trì hoãn việc hỏi 

những câu hỏi này – hỏi một cách hợp lý, ngay khi bạn nghĩ bạn hơi bị hấp dẫn bởi một 

người đ{n ông bạn gặp. Nếu ta bị những câu hỏi đó l{m cho mất hứng, thế thì sao: bạn có 

quyền có thông tin. Và nếu anh ta không sẵn lòng trả lời, bạn biết ngay từ cổng rằng anh ta 

không phải người dành cho bạn. 

 
 

Vì thế hãy bắt đầu với những câu hỏi. Hãy nhớ: Đừng sợ. 
 
 
 
 
 
 
 
 

CÂU HỎI 1: MỤC TIÊU NGẮN HẠN CỦA ANH 
 

 

Nếu bạn định có một mối quan hệ với một người đ{n ông, bạn nên biết kế hoạch của 

anh ta là gì, và kế hoạch đó phu fhợp thế nào với những nhân tố làm nên một người đ{n ông 
 

– anh ta là ai, anh ta làm gì, và anh ta kiếm được bao nhiêu tiền. Ba điều n{y, như tôi đ~ nói 

với các bạn, hết sức quan trọng đối với bất cứ người đ{n ông trưởng thành nào, và bạn hoàn 

toàn có quyền được biết anh ta đang l{m gì, anh ta đang lên kế hoạch gì trong ba đến năm 

năm tiếp theo, để trở th{nh người đ{n ông trưởng thành thực thụ như anh ta muốn. Câu trả 

lời của anh ta sẽ giúp bạn x|c định được liệu bạn có muốn trở thành một phần của kế hoạch 

đó hay không. Bạn sẽ biết phải giương lên ngọ cờ đỏ cảnh báo hết sức cần thiết nếu anh ta 

chẳng hề có kế hoạch gì. 

 
 

Nếu anh ta có kế hoạch, vậy thì tuyệt. L{m như thể bạn cực kỳ quan tâm và hỏi những 

câu tiếp theo – hãy trở th{nh người thám tử tò mò, hăng h|i. Đ{n ông thích nói về mình. 

Chúng tôi l{m điều này bởi vì chúng tôi biết để có được bạn, chúng tôi phải gây ấn tượng với 

bạn. Vì thế cho phép chúng tôi được gây ấn tượng với bạn. Bạn càng tò mò và quan tâm, 
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anh ta sẽ cho bạn càng nhiều thông tin. Hãy nói những điều như “Ái ch{, sao anh v{o được 

lĩnh vực đó?” hay “Thật thú vị làm sao – anh phải tốn bao công sức mới có thể l{m điều đó 

th{nh công?” V{ lắng nghe chăm chú. Trong suốt thời gian anh ta nói, bạn nên đ|nh gi| liệu 

anh ta có thực sự nỗ lực để đạt được mục tiêu hay liệu anh ta có phải là một kẻ mơ mộng 

lười biếng, chỉ toàn nói những chuyện viển vông. Bạn cũng nên tìm hiểu xem liệu bạn có 

thấy chính mình trong kế hoạch ngắn hạn đó; liệu bạn có biết kế hoạch của anh ta là gì, bạn 

có thể ngay lập tức đ|nh gi| liệu bạn có muốn trở thành một phần trong kế hoạch đó v{ bạn 

có thể đóng vai trò n{o trong đó, hoặc liệu bạn có cần loại bỏ chính mình khỏi phương trình 

đó. Chẳng hạn, nếu anh ta nói “Anh l{ kỹ thuật viên của một công ty c|p, nhưng anh sẽ học 

đại học vào buổi tối để có bằng kỹ sư cơ khí, v{ có thể được thăng tiến trong công việc,” khi 

đó bạn biết anh chàng này có kế hoạch v{ anh ta đang thực hiện. Bạn thậm chí có thể thấy 

chính mình giúp anh ta học hoặc ở đó bên anh ta trong lễ tốt nghiệp, gợi ý cho anh ta cách 

biến đổi mình từ một công nh}n lao động chân tay, một công nhân lắp cáp, trở th{nh người 

kỹ sư giúp ph|t triển công nghệ cho công ty cáp. Vấn đề mấu chốt là, anh ta có kế hoạch và 

đang phấn đấu để thực hiện điều đó, nghĩa l{ anh ta cố gắng trở th{nh người đ{n ông anh ta 

muốn – kiểu phù hợp với những gì bạn mong muốn ở người bạn đời tốt đẹp, đ|ng tin cậy. 

 
 

Nhưng nếu bạn hỏi về những mục tiêu ngắn hạn của anh ta mà anh ta nói với bạn điều 

gì đó điên rồ, như “Anh b|n thuốc trên phố, và hiện giờ anh đang b|n ở một khu phố, nhưng 

kế hoạch của anh trong v{i năm tới l{ có mười khu phố ở phía Tây từ phố Henry tới phố 

Brown,” vậy thì bạn biết ngay tại đó v{ lúc đó rằng bạn có thể tiếp tục bước đi. Điều tương 

tự cũng |p dụng cho người nói ra mục tiêu ngắn hạn của mình, nhưng rõ r{ng chẳng hề có 

kế hoạch thực hiện. Chẳng hạn, nếu anh ta nói mơ ước của anh ta là trở thành nhà sản xuất 

phim, nhưng anh ta chẳng hề l{m gì trong lĩnh vực đó để thực sự trở thành một người như 

vậy – anh ta không thực tập hay làm việc cho một công ty sản xuất phim, anh ta không viết 

hay đọc một kịch bản nào anh ta không có mối liên hệ nào trong ngành có thể mở ra vài 

cánh cửa cho anh ta, anh ta đ~ không l{m việc trong bốn tháng và không có triển vọng sẽ 

kiếm được việc l{m trong lĩnh vực mà anh ta nói có quan tâm – vậy bạn biết rằng người đ{n 

ông này không có kế hoạch. Và nếu anh ta không có kế hoạch, anh ta sẽ không thể đạt được 

mục tiêu ngắn hạn – hoặc đó không thực sự là mục tiêu, anh ta chỉ nói để mà nói. Theo cách 

n{o cũng vậy, bạn không muốn tham gia kế hoạch đó. H~y cứ gắn với kế hoạch của chính 
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mình. Chắc chắn, có khả năng anh ta có thể thực hện được và thành công trong ngành, 

nhưng tại sao bạn lại phải tham gia v{o điều đó? Nếu anh ta có giấc mơ-hoàn-toàn-ở-trên-

trời này, hãy tìm hiểu xem có phải anh ta đang nằm đó nhìn lên c|c vì sao, hay anh ta có 

động cơ phản lực gắn ở lưng v{ anh ta sắp sửa cất c|nh để tóm lấy giấc mơ đó. 

 
 
 
 
 
 

 

CÂU HỎI 2: MỤC TIÊU DÀI HẠN CỦA ANH? 
 

 

Hãy tin tôi về điều này: một người đ{n ông thực sự có tầm nhìn về nơi anh ta muốn thấy 

mình sau mười năm đ~ nhìn v{o tương lai v{ nghiêm túc xem xét những gì cần thiết để tới 

được đó. Điều đó nghĩa l{ anh ta có tầm nhìn, và anh ta vạch ra c|c bước đi tới tương lai. Nếu 

anh ta nói điều gì đó ngốc nghếch như “Anh chỉ cố gắng tồn tại qua ng{y,” h~y bỏ chạy. Nếu 

kế hoạch dài hạn của anh ta cũng như kế hoạch ngắn hạn, hãy bỏ đi. Ngay lập tức. Bởi vì câu 

trả lời của anh ta cho bạn biết rằng anh ta chưa nghĩ kỹ về cuộc đời, hay anh ta không thấy 

bạn trong đó, vì thế anh ta không có lý do gì để tiét lộ các chi tiết cho bạn. Tất cả những gì 

anh ta có cho bạn là một trò chơi. Nếu anh ta không có kế hoạch gì, sao bạn lại muốn anh ta 

ở gần bạn? 

 
 

Người đ{n ông xứng đ|ng có chút thời gian của bạn phải l{ người có kế hoạch – một kế 

hoạch đ~ được tính toán kỹ lưỡng mà bạn có thể thấy chính mình trong đó. Bởi vì hãy tin 

tôi khi tôi nói với các bạn – v{ như tôi nói với bạn trong c|c chương trình đó – một người 

đ{n ông luôn có kế hoạch. Tôi có kế hoạch khi tôi bắt đầu trở thành nhà hài kịch. Tôi biết, 

thậm chí trước khi tôi diễn hài lần đầu trước khán giả, rằng trong vòng năm năm tiếp theo, 

mục tiêu của tôi là trở thành ngôi sao biểu diễn và kiếm được ít nhất 2.500 đô la một tuần. 

Luôn để t}m đến mục tiêu đó, tôi nhanh chóng kiến được 2.500 đô la một tuần, v{ cũng h{i 

lòng về điều đó. Tuy nhiên, tôi muốn trở thành một ngôi sao biểu diễn, v{ tôi tăng mức 

mong muốn: tôi muốn kiếm được 5.000 tới 7.000 đô la một tuần. Tôi mất khoảng t|m năm, 

nhưng tôi cố gắng đạt được mục tiêu tài chính – v{ tôi cũng h{i lòng về điều đó. 
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Rồi tôi gặp Sinbad. 
 

 

Thời gian đó, Sinbad đang l{m tại một câu lạc bộ hài kịch ở Birmingham, nơi ông trở 

nên nổi tiếng đến nỗi ông kiếm được 50.000 đô la tới 70.000 đô la một tuần. Mỗi. Bảy. Ngày. 

Và tôi biết tôi muốn một phần của th{nh công đó. th{nh công của ông ấy khiến tôi nhận ra có 

điều gì đó đặc biệt trong nghề hài kịch này – rằng tôi cần đặt một kế hoạch lâu dài cho phép 

tôi có cuộc sống mà tôi thấy khả thi với một nhà hài kịch. Tôi muốn được lên truyền hình để 

đem lại một cuộc sống m{ gia đình tôi cảm thấy tự hào. Tôi hình dung ra cuộc đời tôi theo 

c|ch n{y, v{ sau đó tạo ra một kế hoạch để tôi có thể đạt được điều đó. Tôi biết điều đó sẽ 

không dễ dàng – rằng sẽ mất thời gian, bởi vì chỉ có rất ít câu lạc bộ hài kịch nơi ta có thể 

kiếm được chừng đó tiền, và ta phải có quan hệ hợp lý và một giấc mơ vĩ đại để giúp ta tới 

đó. Nhưng quan trọng l{, tôi đ~ có một kế hoạch lâu dài, với từng bước để tới được đó. Rốt 

cuộc, tôi đạt được những mục tiêu đề ra. 

 
 

Sau khi bạn đ~ nghe c}u trả lời của người bạn đời tiềm năng đối với câu hỏi số một và 

số hai, bạn sẽ có hiểu biết chắc chắn về kiểu đ{n ông bạn đang quen biết. Đừng gắn bó cuộc 

đời bạn với một người không có kế hoạch, bởi vì bạn sẽ thấy anh ta chẳng đi tới đ}u, chẳng 

sớm thì muộn, bạn cũng sẽ mắc kẹt. 

 
 
 
 
 
 

 

CÂU HỎI 3: QUAN ĐIỂM CỦA ANH VỀ MỐI QUAN HỆ? 
 

 

Đ}y l{ một câu hỏi bao gồm nhiều phần nhằm đ|nh gi| c|ch một người đ{n ông cảm nhận 

về toàn bộ các mối quan hệ - từ cách anh ta cảm thấy về bố mẹ và con cái mình tới mối quan 

hệ với Chúa. Mỗi câu trả lời sẽ tiết lộ thêm nhiều điều về anh ta – liệu anh ta có nghiêm túc 

về chuyện cam kết, kiểu gia đình nơi anh ta được nuôi lớn, kiểu người cha và người chồng 

anh ta có thể trở thành, liệu anh ta có biết đến Chúa trời, tất cả những điều đó. Và cách duy 

nhất để bạn biết câu trả lời của những câu hỏi n{y l{ “hỏi”. H~y l{m điều đó trước khi bạn 

hôn người đ{n ông n{y, có lẽ thậm chí trước khi bạn đồng ý hẹn hò với anh ta 



https://thuviensach.vn

Ebook miễn phí tại: Webtietkiem.com 
 

  
 

– đ}y l{ một cuộc nói chuyện điện thoại quan trọng, chắc chắn rồi. V{ đừng có rụt rè hay 

căng thẳng chuyện hỏi những c}u đó, vì bạn còn phải làm gì khác với người đ{n ông n{y nếu 

không phải là nói chuyện? Nếu anh ta có vấn đề khi nói về chuyện này ngay tại thời 
 

điểm đó, có điều gì đó không ổn. Hãy bỏ chạy. 
 

 

Trước tiên, hãy tìm hiểu xem anh ta cảm thấy thế nào về gia đình. Quan điểm của anh ta 

về gia đình? Anh ta có muốn có gia đình? Anh ta cảm thấy thế nào về gia đình? Nếu bạn có 

con, hãy nói với người đ{n ông về con bạn – việc của anh ta là phải biết, nhưng quan trọng 

hơn, việc của bạn là phải tìm hiểu xem liệu anh ta có thấy mình là một người cha. Nếu anh 

ta không muốn có con và bạn thì có, bạn có thể dừng mọi chuyện ngay. (Hãy biết rằng nếu 

một người đ{n ông nói anh ta không muốn có con, có lẽ anh ta sẽ không thay đổi ý định, cho 

dù cảm xúc của anh ta với bạn có mạnh mẽ thế n{o.) Hơn nữa, nếu anh ta không thích trẻ 

con thì bạn đ~ có con, chính x|c l{ mối quan hệ này sẽ đi đến đ}u? 

 

 

Tiếp theo, hỏi anh ta về mối quan hệ với mẹ anh ta. Đó l{ mối quan hệ đầu tiên của một 

người đ{n ông với một phụ nữ, và nếu anh ta có lịch sử tốt trong mối quan hệ này, nhiều 

khả năng anh ta sẽ biết c|ch đối xử tôn trọng với phụ nữ v{ có ý tưởng về cách tuyên bố, chu 

cấp, và bảo vệ không chỉ đối với một phụ nữ mà với cả một gia đình. Tôi không biết cậu bé 

nào lại không yêu mẹ mình. Chúng tôi học cách bảo vệ và chu cấp cho mẹ; chúng tôi học 

điều cốt lõi cơ bản về tình yêu cho một phụ nữ từ mẹ. Thực sự, nếu một người đ{n ông xung 

đột với mẹ mình, chắc chắn anh ta sẽ xung đột với bạn. Nếu bạn nghe thấy “Trời, anh và 

mẹ? Anh và mẹ không hòa hợp…” trong c}u trả lời, hãy xóa số và tin nhắn của anh ta trong 

điện thoại và tiếp tục đi về phía trước. 

 
 

Sau khi bạn tìm hiểu được anh ta cảm thấy thế nào về mẹ mình, hãy hỏi về bố anh ta. 

Nếu anh ta có mối quan hệ tuyệt vời với bố, có lẽ anh ta đ~ được nuôi lớn với một loạt giá 

trị căn bản mà anh ta sẽ mang về nhà chung với bạn. Tôi hiểu rằng nhiều người đ{n ông lớn 

lên không có cha trong nh{, nhưng nhiều khả năng người đ{n ông bạn quan tâm có một mẫu 

hình đ{n ông trong đời đ~ cho anh ta thấy tính c|ch đ{n ông, hoặc có lẽ sự thiếu vắng của 

người cha đ~ dạy anh ta v{i điều về những gì anh ta không muốn làm khi trở thành 
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người cha. Dù thế nào, hãy hỏi những câu hỏi về các mối quan hệ với cha mình, và những 

câu trả lời của anh ta có khả năng sự thật iết lộ kiểu người cha anh ta sẽ trở thành. 

 
 

Bạn cũng phải hỏi anh ta về quan hệ với Chúa. Cho phép tôi nói thẳng: nếu bạn gặp một 

người đ{n ông không có mối quan hệ với Chúa, anh ta không đi nh{ thờ và không hề có ý 

định sẽ đi, anh ta không có niềm tin để hướng tới như lực lượng dẫn dắt trong đời, đó sẽ là 

một vấn đề. Rốt cuộc thì, thước đo đạo đức n{o được anh ta đ|p ứng nếu không phải với 

Chúa? Điều gì sẽ khiến anh ta cân nhắc chuyện chung thủy với bạn? Điều gì sẽ khiến anh ta 

đối xử tốt với bạn v{ lũ trẻ? Điều gì sẽ khiến anh ta cảm thấy bình an? Tôi không nói rằng 

bạn không nên hẹn hò với một người không năng đi nh{ thờ, hoặc một người có tín ngưỡng 

khác với bạn. Nhưng nếu những tín ngưỡng cơ bản của anh ta không phù hợp với bạn, 

nhiều khả năng bạn sẽ có vấn đề. 

 
 

Hai câu hỏi tiếp theo nên hỏi sau khi bạn đ~ nói chuyện và hẹn hò một thời gian. Một 

c|ch lý tưởng, hãy hỏi trước khi hai bạn làm chuyện đó (c|c bạn đều hiểu tôi nói gì mà). Nếu 

bạn đ~ có quan hệ tình dục với một người đ{n ông, bạn vẫn có thể hỏi những câu hỏi này. 

Những câu hỏi này có thể gây tổn thương hơn một chút, nhưng ít nhất bạn sẽ biết. 

 
 
 
 
 
 

 

CÂU HỎI 4: ANH NGHĨ GÌ VỀ EM? 
 

 

Câu này bạn sẽ phải hỏi sau vài lần hẹn hò, bởi vì anh ta sẽ cần thời gian để hiểu bạn. 

Nhưng c}u trả lời của anh ta sẽ mang tính quyết định bởi vì nó sẽ tiết lộ với bạn kế hoạch 

của anh ta cho bạn thế nào. Nếu hai người đ~ hẹn hò vài lần, các bạn đ~ chuyện trò nhiều, 

bạn biết v{i điều về anh ta, nhưng điều quan trọng hơn, bạn muốn biết anh ta nghĩ gì về bạn. 

Bạn có quyền được biết. H~y tin tôi, anh ta đ~ nghĩ điều gì về bạn khi lần đầu bước tới chỗ 

bạn, và bạn cần biết điều đó l{ gì. Anh ta bị hấp dẫn bởi điều gì đó – anh ta thích tóc bạn, mắt 

bạn, chân bạn, bộ đồ bạn mặc. Anh ta không bước tới chỉ để bước tới. Tuy nhiên, ngoài sự 

hấp dẫn ban đầu, người đ{n ông cũng biết khá rõ bạn có phải kiểu phụ nữ họ sẽ ngủ cùng 
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rồi bỏ đi, hay họ sẽ ở lại thêm để xem mình có muốn tiến xa hơn nữa hay không. Điều này, 

bạn có thể biết qua câu trả lời của anh ta. 

 
 

Hãy nghe câu trả lời của anh ta thật kỹ. Tôi đảm bảo với bạn đ}y l{ c|ch mọi chuyện sẽ 

diễn ra, bởi vì mỗi người đ{n ông sẽ trả lời câu hỏi này theo cách chính x|c “Anh nghĩ em rất 

tuyệt, anh nghĩ em sẽ trở th{nh người mẹ tuyệt vời, em h{i hước, nhân hậu, em rất xinh đẹp, 

em hấp dẫn anh, em đầy sức sống, năng động, làm việc chăm chỉ, rất thông minh. Anh nghĩ 

em l{ kiểu phụ nữ anh thấy mình gắn bó cùng,” tất cả những đặc điểm chung đó chúng tôi 

biết bạn muốn nghe. Tuy vậy, đ}y không phải la câu trả lời bạn tìm kiếm. Bạn muốn những 

điều cụ thể. Bạn muốn biết anh ta thực sự nghĩ gì về bạn ngoài cái vẻ bề ngoài. Vì thế hãy 

tiếp tục. “Ồ, anh nghĩ em nh}n hậu thật sao? Điều gì về em khiến anh nghĩ rằng em nhân 

hậu?” Sau đó ngồi lắng nghe. Nếu anh ta không thể đưa ra lý do cụ thể về cách bạn thể hiện 

sự nhân hậu của mình, anh ta thực sự không nghĩ về bạn s}u hơn vẻ bề ngo{i. Nhưng nếu 

anh ta nói: “Em còn nhớ cái lần sinh nhật mẹ anh, em đ~ gọi cho anh và nhắc anh mua bưu 

thiếp cho mẹ? Điều đó thực sự rất chu đ|o.” Nếu anh ta nói anh ta cho rằng bạn l{ người mẹ 

tuyệt vời, hãy yêu cầu anh ta nói xem điều gì về bạn khiến bạn trở th{nh người mẹ tuyệt 

vời. Và vân vân với bất cứ đặc điểm nào anh ta nói về bạn. Mức độ cụ thể anh ta đưa ra sẽ 

cho bạn một manh mối khác về ý định của người đ{n ông n{y đối với mối quan hệ của hai 

người. Nếu anh ta đưa ra được các chi tiết cụ thể, điều đó nghĩa l{ anh ta lắng nghe và ghi 

nhớ những điều đó – anh ta quyết định liệu có giữ bạn lại, liệu anh ta có thấy mình trong 

một mối quan hệ cam kết lâu dài với bạn. V{ điều đó có thể nghĩa l{ ít nhất hai bạn cũng ở 

cùng trang trong mối quan hệ. 

 
 
 
 
 
 

 

CÂU HỎI 5: ANH CẢM THẤY THẾ NÀO VỀ EM? 
 

 

Đừng nhầm câu hỏi này với Anh “nghĩ” thế nào về em – “nghĩ” v{ “cảm thấy” l{ hai điều 

hoàn toàn khác biệt. Và nếu một người đ{n ông không thể cho bạn biết anh ta cảm thấy thế 

nào về bạn sau một tháng hẹn hò, đó l{ vì anh ta không cảm thấy gì về bạn hết – anh ta chỉ 
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muốn gì đó. Hỏi một người đ{n ông xem anh ta cảm thấy thế nào về bạn, anh ta trở nên bối 

rối v{ căng thẳng: “Anh nói với em rồi – anh nghĩ em…” anh ta bắt đầu. Bạn có thể cắt ngang 

v{ nói, “Không, không, em muốn biết anh cảm thấy thế nào về em.” Anh ta có thể nhấp nhổm 

trong ghế, g~i đầu, đốt xì gà – bất cứ gì để tránh không phải trả lời bạn hay nghĩ về điều anh 

ta nghĩ bạn muốn anh ta nói. Nhưng bạn sẽ buộc anh ta phải trả lời c}u đó. 

 
 

Đừng thất vọng nếu anh ta không trả lời ngay: anh ta sẽ phải đi s}u v{o một phần của 

chính mình mà anh ta không muốn tới, đó l{ phần cảm xúc. Đ{n ông không giỏi diễn tả cảm 

xúc chút nào, và thể hiện điều đó không dễ dàng. Anh ta có thể trả lời các câu hỏi về Chúa, 

về bọn trẻ và mẹ anh ta, nhưng với câu hỏi này, bạn đề nghị anh ta nhìn vào tâm hồn, và 

AND của chúng tôi không được tạo ra để thổ lộ chân thành với bất kỳ ai. Nhưng điều đó 

không có nghĩa l{ bạn nên ngừng lại. Điều bạn tìm kiếm trong câu trả lời của anh ta l{ điều 

gì đó tương tự thế n{y: “Khi không gặp em, anh thèm nói chuyện với em, anh luôn băn 

khoăn nghĩ xem em đang l{m gì v{ mỗi khi em tới, anh cảm thấy tuyệt hơn – em là kiểu 

người phụ nữ anh luôn cố gắng tìm kiếm.” Nói c|ch kh|c, c}u trả lời của anh ta phải làm bạn 

cảm thấy tuyệt vời. Có thể anh ta chưa yêu bạn, nhưng anh ta ph|t điên lên về bạn và có lẽ 

đang nghĩ đến cam kết lâu dài với bạn, bởi vì anh ta bắt đầu thừa nhận v{ dưa bạn vào vị trí 

mà anh ta có thể chu cấp và bảo vệ bạn, anh ta thấy tương lai với bạn. V{ đ}y chính l{ nơi 

bạn muốn tới cùng người này. 

 

 

Câu trả lời “Anh nghĩ em thú vị” không được chấp nhận ở đ}y, thưa c|c quý cô. V{ nếu, 

sau khi bạn đ~ hỏi v{ thăm dò s}u hơn, bạn nhận ra cảm xúc của anh ta không sâu sắc lắm – 

anh ta vẫn chưa tới mức đó – vậy thì bạn cũng chẳng cần phải tới mức đó. H~y giảm tốc độ 

cho tới khi bạn bắt đầu nghe và cảm thấy ở anh ta những điều bạn cho là quan trọng từ một 

người đ{n ông m{ bạn sẵn sàng tạo dựng mối quan hệ. 

 
 
 
 
 
 

 

Đ{n ông chúng tôi nhận thức đầy đủ rằng chúng tôi phải trả lời những câu hỏi này, và 

bất cứ người đ{n ông đích thực n{o cũng sẽ trả lời. Có thể bạn không hẳn đ~ thích c}u trả 
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lời, nhưng anh ta sẽ trả lời bạn. Đừng nghĩ rằng sau này bạn sẽ tìm hiểu chuyện đó – rằng 

bạn sẽ chờ đợi đến lúc anh ta trở nên thoải m|i hơn với bạn – bởi vì điều đó chẳng khác gì 

hy vọng hão huyền. Trước khi bạn kịp nhận ra, bạn sẽ phát hiện một cách nặng nề rằng đó 

không phải người dành cho bạn, và bạn sẽ bắt đầu những cuộc chuyện trò với các cô bạn gái 

thế n{y, “Cậu biết đấy, tớ ngủ với anh ta mà chẳng hiểu anh ta l{ người thế nào, thậm chí tớ 

còn chẳng biết liệu anh ta có thích trẻ con không nữa…” Đừng bao giờ để điều đó xảy ra. 

Hãy cho mình sức mạnh – bạn có quyền biết mọi câu trả lời đó ngay từ đầu; theo nguyên tắc 

chín mươi ng{y của tôi mà bạn sẽ kh|m ph| trong chương tiếp theo, bạn cần hỏi những câu 

hỏi này trong vài tháng hẹn hò đầu tiên. 

 
 

Nếu bạn đ~ có mối quan hệ với ai đó, những câu hỏi này vẫn còn giá trị nếu bạn chưa 

biết câu trả lời. Bạn có thể hỏi để làm rõ. Hoặc bạn cần phải hỏi với hy vọng câu trả lời sẽ 

củng cố những gì bạn đ~ biết – hoặc bạn cần thoát ra khỏi mối quan hệ đó hoặc bạn đang đi 

đúng hướng. Câu trả lời của anh ta có thể giúp bạn giảm bớt thiệt hại, trước khi bạn đầu tư 

quá nhiều năm cho một mối quan hệ không đi theo hướng bạn muốn. Hoặc nó có thể khiến 

bạn nói, “Ái ch{, mình mừng là mình ở bên người đ{n ông n{y.” 

 
 

Cũng nên biết rằng mặc dù chúng tôi sẽ trả lời câu hỏi bởi vì chúng tôi thích nói về 

chính mình, câu trả lời của chúng tôi cũng có thể khiến chúng tôi cân nhắc về người phụ nữ 

đặt ra câu hỏi trong một ánh sáng khác. Chắc chắn chúng tôi cũng muốn biết quan điểm của 

người phụ nữ về những vấn đề n{y, nhưng chúng tôi sẽ không chủ động nêu ra – đặc biệt 

nếu mục đích của chúng tôi với bạn không trong s|ng. Nhưng trong cuộc nói chuyện của 

chúng tôi quanh những vấn đề n{y, người đ{n ông của bạn có thể biết được điều gì đó về 

bạn, điều gì đó khiến anh ta biết anh ta có một người phụ nữ tương đối đ|ng tin cậy ở bên 

mình. Chẳng hạn, anh ta nói với bạn rằng anh ta muốn trở thành kỹ sư v{ anh ta đang đi học 

buổi tối để có bằng kỹ sư, v{ bạn nói bạn có v{i người bạn kỹ sư v{ bạn có thể giới thiệu anh 

với họ để họ có thể cho anh vài lời khuyên có ích khi anh hướng đến sự nghiệp mới. Khi bạn 

đề nghị giúp đỡ như vậy, anh ta bắt đầu nghĩ, “Ch{, người phụ nữ này quan t}m đến mục 

tiêu và tham vọng của mình. Cô đề nghị giúp đỡ mình. Có lẽ cô có thể l{ người đưa mình lên 

một nấc thang mới.” V{ anh ta có thể nghĩ đến chuyện đưa bạn v{o “kế hoạch” lên nấc tiếp 

theo đó. 
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Thấy đấy, bạn có thông tin từ anh ta và gắn mình vào tất cả những vị trí đó – bạn có 

thấy bản thân mình trong kế hoạch ngắn hạn, kế hoạch dài hạn của anh ta, là một phần của 

gia đình, có con với anh ta, giúp anh ta tiếp tục một mối quan hệ vững chắc với mẹ anh ta, là 

một người cha kiểu mẫu cho con cái chúng ta, toàn bộ bức tranh? Nhưng đó l{ một con 

đường hai chiều: biết rằng người đ{n ông bạn đang hỏi lắng nghe những câu hỏi thông minh 

v{ đầy tính gợi mở này, và tính toán xem liệu bạn có phải l{ người phụ nữ anh ta sẽ giữ lại 

hay chỉ là một con c| để ném đi. 

 
 
 
 

 

11. NGUYÊN TẮC CHÍN MƯƠI NGÀY: CÓ ĐƯỢC SỰ TÔN TRỌNG BẠN ĐÁNG ĐƯỢC 

HƯỞNG 

 
 
 

 

Một chín bảy mươi lăm - đó l{ một năm tốt đẹp. Tôi sống ở Cleveland, tôi có căn hộ hai 

phòng ngủ, mới tinh. Tôi chưa có được chiếc xe tôi muốn, nhưng tôi đang phấn đấu để đạt 

được điều đó. V{ tôi có việc tại nhà máy ô tô Ford. Ở đó họ trả lương theo giờ khá cao, và cả 

tiền ngoài giờ - nhiều tiền hơn một người ở vị trí như tôi có thể mơ ước. Nhưng quan trọng 

hơn, Ford có phúc lợi. Vấn đề là, ta phải làm công việc đó một thời gian thì mới được hưởng. 

Ồ, ta có thể được trả lương, nhưng ta không được hưởng phúc lợi; và về vị trí công việc 

chính thức, ta chưa được coi là chính thức chừng n{o ta chưa có phúc lợi. Chính sách của 

Ford là ta phải làm tối thiểu chín mươi ng{y thì họ mới trả bảo hiểm y tế cho ta; chính người 

quản lý nhà máy nói với tôi như vậy, chúng tôi sẽ cung cấp phúc lợi sau khi anh đ~ chứng 

minh với tôi anh xứng đ|ng – làm việc chăm chỉ, tới chỗ l{m đúng giờ, tuân thủ mệnh lệnh, 

của người giám sát, và hòa hợp với đồng nghiệp, trong chín mươi ng{y, sau đó anh có thể 

được hưởng bảo hiểm nha khoa và y tế. Anh có thể đi kiểm tra mắt không vấn đề gì. Chỗ 

thoát vị của anh sẽ bị bục và chúng tôi có thể chăm sóc anh. Chúng tôi sẽ chăm sóc răng v{ 

mắt cho con cái anh, và nếu anh có vợ, chúng tôi có thể mua kính và chữa răng cho cô ấy, 

nếu cô ấy cần, v{ đối với bất cứ đứa trẻ nào anh có với người phụ nữ của mình sau khi được 
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hưởng bảo hiểm, chúng tôi cũng sẽ chăm sóc chúng. Cả gia đình anh sẽ được mua bảo hiểm 

y tế. Chúng tôi sẽ cung cấp cho anh bảo hiểm y tế trọn gói. 

 
 

Và bạn biết điều gì không? Tất cả những chuyện này nghe hoàn toàn hợp lý với tôi. Tôi 

bị thách thức phải thể hiện cho mọi người ở nhà máy thấy tôi nghiêm túc, sẵn sàng và có 

khả năng l{m việc chăm chỉ để nhận lương v{ có quyền hưởng bảo hiểm y tế và bảo hiểm 

nha khoa – v{ như một người đ{n ông, tôi cần và muốn chứng minh rằng tôi sẵn sàng cho 

thách thức đó v{ xứng đ|ng được hưởng phần thưởng. Tôi ho{n to{n đồng ý với những gì 

mà hãng Ford nói với tôi, vì thế tôi đ~ ký hợp đồng. Tôi muốn trở thành một phần của gia 

đình Ford. 

 
 

Ng{y đầu tiên tôi được trả lương, gi|m s|t viên bước tới chỗ tôi v{ nói, “Đ}y l{ séc của 

anh, rất cảm ơn anh đ~ tới.” Tấm séc rất tuyệt, nhưng tôi sẽ không sớm đặt hẹn với b|c sĩ. 

Nếu tôi bị đau răng – khỉ thật, nếu cả hai răng trước của tôi có lung lay và sắp sửa rụng khỏi 

miệng – sẽ vẫn không có cuộc hẹn nào với nha sĩ trong vòng chín mươi ng{y, bởi vì Ford đ~ 

nói rằng tôi phải chứng tỏ mình với những người ký séc để tôi được hưởng thêm phần lợi 

ích bổ sung. 

 
 

Đó l{ một phương trình hết sức đơn giản: làm việc chăm chỉ, chứng tỏ mình, v{ được 

nhận phúc lợi. 

 
 

V{ đo|n được gì không? Cũng tương tự như vậy với c|c cơ quan của chính phủ, những 

việc l{m trong bưu điện, Sở Phương tiện Giao thông – và thậm chí ở cả một số công ty. Bạn 

phải chứng tỏ mình để được hưởng những lợi ích bổ sung, phúc lợi. 

 
 

Vì vậy nếu Ford và chính phủ không cho một người được hưởng phúc lợi cho tới khi 

anh ta đ~ l{m việc một thời gian và chứng tỏ được mình, tại sao, thưa c|c quý cô, các cô lại 

phân phát phúc lợi cho đ{n ông trước khi họ chứng tỏ rằng mình xứng đ|ng? Thôi n{o, c|c 

bạn biết cái gọi là phúc lợi là gì. Tôi không nói chuyện tử tế với anh ta, nấu ăn cho anh ta, 

hay đi ăn tối với anh ta, hoặc giúp anh ta chọn quần áo, hoặc đưa anh ta đến nhà mẹ bạn. Đó 

là những điều xảy ra trong quá trình xây dựng một mối quan hệ - các bạn làm những điều 
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đặc biệt cho nhau bởi vì bạn quan t}m đến nhau. Nói đến phúc lợi, trong trường hợp các 

bạn chưa nghĩ ra, tôi đang nói về tình dục. Và nếu bạn ban phát phúc lợi cho một người chỉ 

mới làm việc có một hoặc hai tuần, bạn đang phạm một sai lầm nghiêm trọng. 

 
 

Bạn không biết người đ{n ông n{y – dù sao cũng l{ không biết nhiều. 
 

 

Anh ta không biết bạn. 
 

 

Anh ta chưa chứng tỏ mình. 
 

 

Anh ta có thể bỏ việc bất cứ lúc nào. 
 

 

Và bạn chẳng có ai để trách ngoài chính mình. 
 

 

H~y nghĩ về điều n{y: người đầu tiên m{ quen nhau chưa đầy chín mươi ng{y bạn đ~ 

ngủ cùng – anh ta đ}u rồi? Tôi sẵn lòng cá rằng có lẽ bạn đang không ở bên anh ta. Đúng l{ 

có một số người có quan hệ tình dục rất sớm khi mới quen và vẫn ở bên nhau cho tới ngày 

nay, nhưng những trường hợp đó rất hiếm. Nhiều khả năng l{, một người đ{n ông sớm nhận 

được điều đó trong một mối quan hệ mà không phải tốn nhiều công sức hoặc chứng tỏ 

chính mình, anh ta sẽ rời bỏ bạn mà chuyển sang mối quan hệ cam kết với người phụ nữ 

nào bắt anh ta trải qua giai đoạn thử th|ch để cô ấy tìm hiểu về anh ta. Tôi chắc người phụ 

nữ đó đặt ra các quy tắc – yêu cầu – từ sớm, v{ để mục tiêu của mình biết rằng anh ta hoặc 

đ|p ứng được những yêu cầu đó, hoặc đi tiếp. 

 

 

Một chỉ dẫn như vậy là tín hiệu cho người đ{n ông thấy bạn không phải là thứ để giải trí 
 

– một người có thể bị sử dụng rồi bỏ đi. Nó cho anh ta biết rằng những bạn có – phúc lợi của 

bạn – l{ đặc biệt, và bạn cần thời gian để biết thêm về anh ta và cá tính của anh ta để quyết 
 

định xem anh ta có xứng với những phúc lợi đó. Người đ{n ông sẵn s{ng đầu tư thời gian và 

đ|p ứng c|c đòi hỏi l{ người bạn muốn gắn bó, bởi vì anh ta đang đưa ra quyết định rằng 

chính anh ta cũng không định chơi bời mà sẽ làm mọi điều có thể không chỉ để giữ được 

công việc, m{ còn được thẳng tiến và tự hào nhận được phúc lợi của bạn. V{ đồng thời, bạn 
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cũng gi{nh được thắng lợi quan trọng nhất là duy trì phẩm giá và lòng tự trọng, v{ có được 

sự tôn trọng của người đ{n ông đ~ nhận ra rằng bạn xứng đ|ng với sự chờ đợi của anh ta. 

 
 

Tất nhiên, bạn phải sử dụng chín mươi ng{y của mình một cách khôn ngoan; một thời 

gian thử thách sẽ không có ý nghĩa gì nếu bạn không buộc anh chàng phải trải qua c|c bước 

tiến triển. Trong giai đoạn chín mươi ng{y đó, bạn nên kiểm tra anh ta – liệu anh ta có tới 

khi đ~ hứa sẽ tới; anh ta có gọi điện khi tới muộn, anh ta có thích v{ quan t}m đến bạn bè, 

và nếu bạn có, các con bạn; anh ta có bày tỏ sự vui mừng khi bạn có mặt? Quan trọng nhất, 

đ}y có thực sự là một người đ{n ông bạn thấy mình có thể gắn bó trong mối quan hệ lâu 

dài? Hay bạn thấy các dấu hiệu khiến trực giác trời cho của bạn động đậy? Bạn biết điều đó 

là thế nào: bạn chưa từng được mời tới nhà anh ta, bạn chỉ có số điện thoại di động của anh 

ta, anh ta không trả lời điện thoại khi bạn ở trong phòng hoặc anh ta gọi điện thoại thì thầm 

trong góc nh{ nơi bạn không nghe được anh ta nói gì – anh ta nói với bạn anh ta đang hẹn 

hò những phụ nữ khác, hoặc thế n{o đó m{ bạn biết anh ta đang l{m thế. Có những xu 

hướng bạn không thể thấy ở một người đ{n ông bạn đ~ hẹn hò dưới chín mươi ng{y, bởi vì 

đo|n được gì không? Người đang hẹn hò với bạn chỉ để có được quan hệ tình dục sẽ cư xử 

tuyệt vời ngay từ đầu, đặc biêdể anh ta làm bạn nghĩ rằng anh ta đ|ng được hưởng. Nhưng 

chắc chắn như chuyện thời gian đến v{ đi, cuối cùng anh ta cũng sẽ thể hiện bản chất thực. 

 

 

Hãy dành ra tối thiểu chín mươi ng{y, v{ bạn có thể khám phá những điều đó, để bạn có 

thể chắc chắn rằng người này đúng l{ người dành cho ban. Rốt cuộc, bạn có quyền muốn 

điều bạn muốn – và thực sự có được điều đó. H~y thử thách chính bạn trước: hỏi năm c}u 

hỏi (như nhắc tới trong chương tước), từ chối quan hệ tình dục, và yêu cầu sự tôn trọng. 

Nếu bạn có mức độ tôn trọng cao đối với chính mình, bạn sẽ tự động đòi hỏi quyền đó từ 

người đ{n ông. Buộc anh ta xứng đ|ng với lợi ích, v{ tôi đảm bảo rằng bạn sẽ có một người 

đ{n ông tốt đẹp hơn trong tay – v{ trên giường. Và khi bạn đ~ h{i lòng thấy anh ta xứng 

đ|ng với phúc lợi, bạn có thể ban ph|t nó như sandwich trong buổi dã ngoại. 

 

 

Chờ chút, tôi biết bạn đang nghĩ gì: bạn nghĩ rằng nếu anh ta không có được tình dục từ 

bạn, anh ta sẽ đi kiếm ở nơi kh|c, v{ bạn sẽ mất cơ hội để biến anh ta th{nh người đ{n ông 
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của bạn – hoặc anh ta sẽ nghĩ bạn đang chơi trò chơi liệu bạn có bắt anh ta chờ đợi không, 

và anh ta sẽ chuyển sang người phụ nữ tiếp theo sẵn lòng đón anh ta v{o giường. 

 
 

Nhầm rồi. 
 

 

Trên thực tế, một trong những mãnh khóe của chúng tôi vẫn sử dụng với phụ nữ kể từ 

thời xa xưa l{ thuyết phục các bạn rằng những chờ đợi đó không quan trọng, rằng việc bỏ 

cuộc sớm và nhanh chóng chính là cách bạn nên làm. Hãy nghe tôi: nếu có thể thuyết phục 

bạn rằng bạn nên lột bỏ quần |o v{ l{m điều đó trong vòng năm phút đầu của cuộc gặp đầu 

tiên, chúng tôi sẽ l{m. Đ}y không phải là một bí mật: đ{n ông thích v{ muốn tình dục, và sẽ 

thử (trong chừng mực hợp lý) để có được điều đó bằng bất cứ phương c|ch n{o cần thiết. 

 
 

Nhưng đo|n được điều gì không? Anh ta. Có. Thể. Chờ đợi. Đúng, tất nhiên bạn có nguy 

cơ l{m anh ta sợ chạy mất, nhưng chẳng phải người ngủ với bạn mà chẳng có nghĩa vụ gì với 

bạn, hoặc chẳng quan t}m đến những mong muốn, nhu cầu và cảm xúc của bạn, đó chính l{ 

người bạn không muốn có hay sao? Chẳng phải để dành một thứ đặc biệt cho người đ{n ông 

n{o tự gi{nh được điều đó thì sẽ có lợi hơn đối với bạn sao? Bạn có sức mạnh buộc anh ta 

chờ - để chứng tỏ với bạn anh ta xứng đ|ng với tình yêu và cảm xúc của bạn. Sức mạnh. H~y 

nghĩ đến điều đó theo c|hc n{y: khi liên quan đến chuyện tình dục với một người phụ nữ, 

đ{n ông chúng tôi không quyết định gì hết. Chúng tôi không quyết định khi nào chúng tôi sẽ 

ngủ với bạn – quyết định đó l{ của bạn. Quyết định khi n{o chúng tôi được hôn bạn cũng l{ 

của bạn. Khi nào chúng ta rời khỏi vòng tay ôm ấp của nhau? Quyết định đó là của bạn. 

Chúng tôi để tay ở đ}u đó trên cơ thể bạn thay vì vai bạn và bạn quyết định liệu chúng tôi có 

được tiếp tục vuốt ve nơi đó hay chúng tôi sẽ phải dừng lại. Việc của chúng tôi là thuyết 

phục bạn trao điều đó cho chúng tôi – cho phép chúng tôi động chạm, cho phép chúng tôi 

được hưởng điều đó. Nhưng quyết định về việc liệu chúng tôi có thực sự được hưởng không 

là CỦA BẠN. 

 

 

Đừng từ bỏ sức mạnh đó. H~y giữ lấy nó. Bạn chỉ từ bỏ sức mạnh đó khi người đ{n ông 

gi{nh được điều đó, v{ anh ta sẽ tôn trọng điều đó v{ phấn đấu để có điều đó. 
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Đó l{ sự thật. 
 

 

Có những người phụ nữ đ~ nghiền nát nhiều đế chế với sức mạnh đó. Cleopatra đ~ góp 

phần tiêu diệt Rome. H~y đọc Kinh Thánh: chúng ta vẫn đang mắc kẹt bởi Eva. Phụ nữ vẫn 

luôn có loại sức mạnh đó, v{ bạn cũng có – bao gồm việc khiến người đ{n ông bạn hẹn hò 

chờ đợi phúc lợi. Ồ, tôi không nói bạn không “trả” gì cho người đ{n ông: “lương” sẽ đến dọc 

đường đi trong thời gian thử th|ch chín mươi ng{y đó. Bạn có thể ôm, hôn, nói chuyện trên 

điện thoại, đi dạo trong cô viên, ăn chung một chiếc kem ốc quế, ra ngo{i ăn tối. Thời gian 

của bạn chính là một hình thức “trả lương”. Khi chúng tôi ra ngo{i ăn tối với bạn, bạn không 

thể hình dung nổi chúng tôi cảm thấy thế n{o khi mong ngóng được gặp bạn, rồi bạn xuất 

hiện với đôi môi hồng, đôi mắt được trang điểm quyến rũ, v{ tóc bạn – mỗi khi nó bay bay, 

do bạn đung đưa, hay tự nhiên – thật đ|ng yêu, v{ thể bạn tỏa đầy sức sống. Tôi không thể 

mô tả nổi cảm giác tuyệt vời chúng tôi có khi biết rằng chúng tôi đ~ chiếm được thời gian 

của bạn. V{ được nhìn thấy cùng xuất hiện với bạn ở nơi đông người là một phần thưởng; 

đó l{ sự khẳng định mà chúng tôi cần. Mức lương thật tuyệt vời. 

 

 

Ôm ấp? Trả lương. 
 

 

Hôn? Trả lương. 
 

 

Bạn ăn mặc đẹp đẽ? Trả lương. 
 

 

Đi ra ngo{i với chúng tôi? Trả lương. 
 

 

Trao đổi những bức email rõ ràng? Trả lương. 
 

 

Nhưng nếu anh ta muốn ngủ với bạn – sinh con v{ có gia đình? Đó l{ phúc lợi. 
 

 

Vậy anh ta có chín mươi ng{y lao động để chứng tỏ mình xứng đ|ng – chín mươi ng{y để 

bạn tìm hiểu người đ{n ông n{y. Bạn là một nh{ điều tra – không ai có thể tìm kiếm được 

nhiều thứ nh một người phụ nữ. Các bạn khiến giới cảnh sát phải xấu hổ, khiến cho những 



https://thuviensach.vn

Ebook miễn phí tại: Webtietkiem.com 
 

  
 

m|nh khóe điều tra nhỏ họ chiếu trên kênh CSI và Luật pháp & Trật tự giống như những bài 

học đếm trẻ con trên chương trình Phố Sesame. Các bạn biết cách tìm hiểu những điều về 

một người đ{n ông m{ chính anh ta còn không biết về mình. Vì thế hãy bắt tay vào việc đó. 

Tạo ra một số kịch bản để bạn tìm hiểu xem người này là ai, liệu anh ta có xứng đ|ng với 

phúc lợi của bạn. Đ}y l{ v{i điều bạn muốn ti ra. 

 
 
 
 
 
 

 

ANH TA PHẢN ỨNG THẾ NÀO KHI BẠN NÓI VỚI ANH TA BẠN CÓ MỘT SỐ RẮC RỐI? 
 

 

Có thể xe bạn bị hỏng, hoặc m|y nước nóng sắp trút hơi thở cuối cùng, hoặc bọn nhóc 

gây phiền toái và bạn không thể kiểm so|t được chúng. Bạn kiệt sức và sự căng thẳng thể 

hiện trên gương mặt bạn – anh ta có thể nghe thấy điều đó trong giọng bạn. Nếu anh ta hỏi 

bạn, “Có chuyện gì vậy?” đó l{ khởi đầu tốt đẹp. Anh ta đ~ ở bên bạn đủ l}u để biết khi nào 

bạn không là chính mình. Đó l{ sự tiến triển. Nhưng nếu bạn trả lời anh ta, “Xe của em hỏng 

và em không có tiền để sửa xe ngay, em hơi lo không biết mai sẽ đi l{m bằng c|ch n{o,” m{ 

anh ta nói, “Được rồi, hãy gọi cho anh khi em giải quyết được chuyện đó,” bạn có thể gạch 

tên anh ta khỏi danh sách phúc lợi. Hãy rõ ràng: bạn không xin tiền anh ta để sửa xe. Bạn 

chỉ thử xem anh ta có hỏi thăm kỹ hơn, v{ xem anh ta có tìm hiểu xem liệu anh ta có thể làm 

gì để giúp bạn, hoặc l{ đưa ra v{i lời khuyên về cách sửa xe, hoặc chính anh ta giúp bạn sửa. 

Anh ta có đề nghị dậy sớm trước một tiếng để chở bạn tới chỗ làm trong khi xe bạn đang 

được đưa đi sửa? Hoặc cho bạn số điện thoại của một người có thể sửa xe cho bạn với mức 

giá giảm đ|ng kể? Hay anh ta đề nghị mở ca pô xe và tự xem vấn đề là gì? Hoặc nói với bạn 

về người bạn sở hữu một xưởng xe và có thể sẵn sàng giúp anh ta – và bạn? 

 

 

Những người đ{n ông thực thụ cố gắng hết sức để giúp người phụ nữ mà họ quan tâm. 

Nếu bạn có rắc rối m{ người đ{n ông không đề nghị giúp đỡ - anh ta không cố gắng cải thiện 

tình hình – đ}y không phải là ứng cử viên tốt cho phúc lợi. 
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Còn người đ{n ông kia, nằm lăn ra đất với bộ dụng cụ sửa xe, và trở lại nhiều giờ sau, 

dầu mỡ dính đầy |o sơ mi, tay, mặt vì đ~ cố gắng sửa cái xe tả tơi của bạn? Đó l{ người xứng 

đ|ng có một cốc bia lạnh, v{ sau đó l{ chút phúc lợi. 

 
 
 
 
 
 

 

NGƯỜI ĐÀN ÔNG CỦA BẠN PHẢN ỨNG THẾ NÀO TRƯỚC ÁP LỰC? 
 

 

Giả sử người cũ của bạn lại bắt đầu gọi cho bạn, và chuyện đó khiến bạn không thoải 

mái vì cuộc chia tay đ~ diễn ra cực kỳ không hay ho và bạn không muốn lại đi trên con 

đường đó với anh ta lần nữa. Bạn nói với người mới bạn phiền lòng bởi điều này và không 

biết phải l{m c|ch n{o để khiến người cũ dừng lại. Một người đ{n ông xứng đ|ng với phúc lợi 

của bạn sẽ ngay lập tức chuyển sang trạng thái Sửa chữa – anh ta sẽ xem mình có thể l{m gì 

để (a) ngăn chặn người đó gọi điện, và (b) khiến bạn lại cảm thấy an toàn. Anh ta có thể nói 

điều gì đó như, “Lần tới anh ta gọi, để anh nói chuyện với anh ta.” Điều đó hơi cực đoan, 

nhưng có một số người sẽ trực tiếp nói chuyện v{ cho người cũ biết vị trí của họ. Hoặc 

người mới của bạn có thể cho bạn gợi ý về cách giải quyết những cú điện thoại ngoài mong 

muốn: anh ta có thể cho bạn biết cách chặn cuộc gọi từ số người kia hoặc để kiểu chuông 

đặc biệt ở điện thoại để bạn biết người gọi là ai khi chuông reo, có lẽ còn cho bạn cả lời 

khuyên về cách nói với người đó để anh ta dừng gọi điện. Đ}y l{ một tình huống căng thẳng; 

nó không đòi hỏi h{nh động, mà là phản ứng. Nếu người mới nói dều gì đó như l{, “Anh 

không thể dính d|ng đến toàn bộ chuyện n{y,” khi đó anh ta không phải là ứng cử viên tốt để 

được hưởng phúc lợi. Bạn sẽ ở tình huống chịu áp lực trong mối quan hệ hết lần này đến 

lần khác, và bạn nên biết điều này ngay từ đầu, ngay từ bây giờ, liệu người này có sẵn sàng 

giải quyết điều đó. Nếu anh ta chuyển sang tình trạng Bảo vệ hay Sửa chữa, anh ta coi bạn l{ 

người phụ nữ của mình. Và có thể anh ta xứng đ|ng với phúc lợi. 
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ANH TA PHẢN ỨNG THẾ NÀO TRƯỚC TIN XẤU? 
 

 

Giả sử bạn mất đi một người yêu dấu – một người thực sự gần gũi với bạn. Một người 

đ{n ông có kế hoạch cho bạn sẽ ngay lập tức tìm cách ủi v{ giúp đỡ để bạn có thời gian cho 

riêng mình. Anh ta có thể hỏi bạn xem liệu anh ta có thể đưa con bạn đi chơi v{i tiếng để bạn 

có thời gian ở một mình, hoặc anh ta có thể hỏi bạn xem anh ta có thể đi cùng bạn tới nhà 

tang lễ để ở bên bạn trong khi bạn sắp xếp các thứ cho lễ tang, v{ để anh ta có thể chia buồn 

với gia đình ba. Thưa c|c quý cô, lưu ý rằng có thể anh ta không muốn ngồi đó v{ để bạn kể 

lại tuổi thơ ấu và hồi tưởng về lần đầu tiên người th}n yêu đ~ mất cho bạn ngồi xích đu; 

chuyện đó sẽ không xảy ra – đó không phải là chuyện đ{n ông l{m. Nhưng một người đ{n 

ông thực thụ sẽ đưa ra một giải ph|p n{o đó – anh ta sẽ làm những điều có thể để giúp bạn 

thôi khóc, bởi vì không người đ{n ông n{o muốn thấy người phụ nữ của mình khóc. Nếu 

người đ{n ông n{y không an ủi bạn – nếu anh ta không tìm ra giải ph|p n{o đó để giúp bạn 

cảm thấy kh| hơn, vậy anh ta phải bị sa thải. Anh ta không có quyền hưởng phúc lợi. 

 

 

Một người đ{n ông xứng đ|ng hương phúc lợi sẽ ở bên bạn cho dù tình huống xấu thế 

nào xuất hiện. Nếu bạn mất việc hoặc còn nợ một số khoản thanh toán bởi vì bạn phải bất 

ngờ giải quyết một khoản tiền lớn, anh ta sẽ nhận ra nhu cầu cần được giúp của bạn v{ đề 

nghị giúp đỡ, dù chỉ l{ đưa cho bạn thêm chút tiền mặt để thực hiện thanh toán tối thiểu các 

hóa đơn, ghé qua với vài túi tạp phẩm, hoặc đổ xăng cho bạn. 

 
 
 
 
 
 

 

ANH TA PHẢN ỨNG THẾ NÀO KHI BỊ TỪ CHỐI? 
 

 

H~y đi thẳng v{o điểm then chốt của toàn bộ chương n{y: khi một người đ{n ông đề 

nghị quan hệ tình dục, và anh ta bị từ chối, phản ứng của anh ta với sự từ chối đó sẽ cho bạn 

biết mọi điều bạn cần biết về anh ta. Nếu những cú điện thoại ngừng lại hoặc trở nên bớt 

thường xuyên, những bó hoa không còn được gửi tới, những cuộc hẹn hò bị giãn ra, hãy 

hiểu rằng người đ{n ông n{y chỉ tìm kiếm tình dục. Nếu anh ta nói điều gì đó ngốc nghếch, 
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chẳng hạn, “Anh đ}u cần phải đợi mới có được tình dục – anh ta có thể có được từ bất cứ ai,” 

thì bạn nói thẳng ngay với anh ta, “Vậy thì làm thế luôn đi.” Điều này sẽ làm kẻ xấu xa đó 

biến đi ngay. Nhưng nếu chuyện bạn từ chối không làm anh ta nhụt chí, và anh ta tiếp tục 

tìm hiểu bạn kỹ hơn v{ chứng tỏ với bạn rằng anh ta xứng đ|ng với phúc lợi của bạn, thì khi 

đó athực sự và rất quan t}m đến bạn. Đừng hiểu lầm tôi: anh ta vẫn quan t}m đến tình dục. 

Nhưng anh ta cũng quan t}m đến chuyện tìm hiểu xem bạn cảm thấy thế nào và bạn dự định 

khung thời gian thế n{o. Khi đó, điều quan trọng nhất của mối quan hệ l{ điều bạn muốn, 

điều bạn cần. V{ đó chính l{ điều bạn theo đuổi, phải không nào? 

 
 

Chỉ đơn giản như vậy. 
 

 

Tất nhiên, tôi nhận ra rằng chín mươi ng{y nghe có vẻ rất nhiều và bạn cần thực sự sáng 

tạo để thu hút sự chú ý của anh ta với bạn và mối quan hệ mới với bạn. Vì thế bạn tìm ra 

một danh sách những điều bạn có thể l{m để giúp bạn – và anh ta – tập trung vào mối quan 

hệ. 

 
 

1. Có những cuộc hẹn hò giúp các bạn tìm hiểu sở thích của nhau: nếu anh ta thích nhiếp 

ảnh, hãy tới triển lãm ảnh ở bảo t{ng địa phương; nếu bạn thích nấu nướng, hãy cùng 

nhau tham gia lớp học nấu ăn. 

 
 
2. Tổ chức một bữa tiệc thịt nướng ngoài trời ở nhà bạn và mời anh ta gặp gỡ bạn bè và 

gia đình bạn; một người tốt sẽ thoải m|i khi được gặp những người bạn yêu quý. 

 
 
3. Đi nh{ thờ cùng nhau; nếu biết anh ta cũng muốn đi. 
 

 

4. Đăng ký một lớp học khiêu vũ Latin hấp dẫn để bạn học v{i bước nhảy mới – nó sẽ cho 

bạn thấy liệu anh ta có muốn thử những điều mới, và bạn có thể biết được liệu người đ{n 

ông đó, có, ừm, cùng nhịp điệu. 

 
 
5. Đi picnic trong công viên với bọn trẻ; xem liệu anh ta có thoải mái với chúng. 
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6. Tìm hiểu xem những nghệ sĩ yêu thích của mỗi người là ai, và cùng nhau tới một buổi 

hòa nhạc. 

 
 
7. Giải phóng đứa trẻ bên trong bạn và dành một buổi tối chơi trò chơi ở một khu vui 

chơi. 

 
 
8. Có v{i “lần đầu tiên” cùng nhau – đi cưỡi ngựa cùng nhau, hoặc v{o hang dơi, hoặc ngã 

lên người nhau ở s}n trượt băng. 

 
 
9. Cùng nhau tình nguyện giúp nấu bữa xúp miễn phí ở địa phương hoặc đọc sách cho trẻ 

nhỏ ở trại trẻ mồ côi; bạn có thể biết nhiều về một người đ{n ông sẵn lòng giúp đỡ người 

khác. 

 
 
10. Thuê một cái xe mui trần và lái lang thang trong thành phố, các bạn sẽ có nhiều thời 

gian nói chuyện trong một chuyến đi d{i. 

 
 
11. Tìm một nơi yên tĩnh, nơi bạn có thể ngắm mặt trời lặn cùng nhau. 
 

 

12. Cùng nhau chơi cờ. 
 

 

13. Đi dạo thật l}u dưới bầu trời đầy sao. 
 

 
14. Gửi những bức thư điện tử đầy khiêu khích, để anh ấy biết chắc rằng khi anh ấy có được 
 

điều đó từ bạn, nó sẽ rất tuyệt. (Và bạn có thể chắc chắn rằng anh ấy l{ người có học thức 

khi các bạn làm chuyện đó.) 

 
 
15. Đọc một đoạn từ cuốn sách yêu thích của mỗi người. 
 

 
16. Có một buổi tối xem phim trong đó mỗi người mang đến những đĩa DVD yêu thích. 
 

 

17. Tới cửa h{ng b|n băng đĩa v{ nghe những nghệ sĩ yêu thích của mỗi người. 
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18. Thách thức nhau l{m điều gì đó ngốc nghếch, như x}y l}u đ{i c|t ở bờ biển hoặc chơi bi. 
 

 
19. Tới một chương trình diễn hài; bạn có thể biết nhiều về một người qua những gì họ 

thấy h{i hước và những gì họ nghĩ l{ xúc phạm. 

 
 
 
 

 

12. NẾU ANH ẤY GẶP LŨ TRẺ SAU KHI BẠN QUYẾT ĐỊNH ANH CHÍNH LÀ “NGƯỜI ẤY,” 

NHƯ VẬY LÀ QUÁ MUỘN 

 
 
 

 

Xin nói thẳng một điều. Khi một người đ{n ông tiếp cận bạn, anh ta không thấy gì ngoại 

trừ thứ trước mặt anh ta – bạn mặc quần jean vừa vặn thế n{o, đôi ch}n bạn trông thế nào 

trên đôi gi{y cao gót đó, đôi môi bạn trông thế n{o dưới lớp song bóng, đôi mắt bạn xinh 

đẹp thế nào với kiểu đ|nh mắt đó. Chúng tôi không quan t}m chuyện bạn sử dụng mỹ phẩm 

MAC hay Bobbi Brown, Maybelline hay L’Oréal. Chúng tôi không quan t}m chút n{o tới nơi 

bạn sống, bạn từng yêu ai, bạn lái kiểu xe nào, bạn kiếm được và tiêu bao nhiêu tiền, hoặc 

thậm chí bạn tiêu tiền cho ai. V{ chúng tôi đặc biệt không quan tâm liệu bạn có con hay 

không v{ điều đó có ý nghĩa thế nào nếu chúng tôi có mối quan hệ với bạn. Trên thực tế, nếu 

chúng tôi chỉ chơi bời v{ trò chơi diễn ra ổn thỏa, chúng tôi sẽ không bao giờ quan t}m đến 

bọn trẻ; chúng tôi cho rằng chúng ta sẽ ăn tối vài lần, có lẽ đi xem phim hoặc chơi bowling, 

và vào một căn phòng có giường và thảm sau vài ngày nếu trò chơi phù hợp, hoặc sau vài 

tuần nếu bạn có khó khăn đôi chút. Bọn nhóc? Thôi đi m{. Nhiều người đ{n ông không quan 

tâm theo bất cứ cách nào về bọn trẻ. Người bạn cố gắng gắn bó sẽ không quan t}m hơn chút 

n{o đến cuộc đời người mẹ của bạn hơn m{u sơn móng chân nào bạn sẽ đề nghị trong cuộc 

hẹn sửa móng tiếp theo. Trên thực tế, nếu một người đ{n ông chỉ chú t}m đạt được một 

điều – nếu anh ta là kẻ chơi bời chẳng tìm kiếm điều gì ngoài món bánh quy của bạn – khi 

đó kế hoạch sẽ là không bao giờ gặp bọn trẻ. Và một khi đ~ có được điều anh ta tìm kiếm, ồ, 

bạn có thể tin rằng anh ta đang tính c|ch để tiếp tục chuyển sang người khác. 
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Điều có nhiều khả năng xảy ra với bạn nhất là bạn sẽ làm theo truyền thống từ lâu của 

các bà mẹ đơn th}n, hẹn hò một người, trong suốt thời gian đó bạn sẽ giữ anh ta càng xa nhà 

bạn càng tốt – một phần vì bạn muốn làm rõ ràng mối quan hệ v{ phương hướng của nó, 

một phần vì bạn không muốn giới thiệu con bạn cho bất cứ người đ{n ông n{o, trừ phi bạn 

đ~ ho{n to{n chắc chắn 100% rằng anh ta muốn có quan hệ lâu dài. Khi bạn đ~ tin rằng có 

tiềm năng l}u d{i với người đó, khi đó bạn mới mời anh ta về nh{ để gặp lũ trẻ. 

 
 

Dừng lại ngay ở đó. 
 

 

Tôi ở đ}y để nói với bạn rằng bạn đang đi theo con đường hoàn toàn sai lầm. Bạn không 

thể trở nên gắn bó về cảm xúc với người n{y v{ đưa ra cam kết n{o đó bằng lời nói, hoặc đặc 

biệt bằng cơ thể với anh ta, rồi cuối cùng mới kéo anh ta về nhà chỉ để biết rằng anh ta 

không thích con cái bạn, và con cái bạn không thích anh ta. Bạn đ~ l{m cho anh ch{ng n{y 

nóng bừng hết cả người và tin rằng bạn là một người đ{n b{ hấp dẫn đầy thú vị v{ h{i hước, 

hoang dã và sẵn sàng vui thú, và khi bạn bước vào phòng khách, anh ta vấp phải những cái 

xe tải đồ chơi Toka v{ l{m bút chì m{u vỡ vụn lẫn vào thảm trong khi con cái bạn kêu gào 

đòi khoai t}y chiên, la hét v{ bảo với bạn rằng tã của em bé cần phải thay? Đó không phải là 

cảnh tượng hay, thưa c|c quý cô. Không phải cảnh tượng hay ho chút nào. Trên thực tế, màn 

giới thiệu như vậy là muộn – quá muộn. 

 
 

Thấy không, một người đ{n ông cần phải thấy những gì anh ta phải chịu trách nhiệm 

ngay từ đầu; nếu anh ta thấy bạn trong vai trò một người mẹ, anh ta phải ngay lập tức nghĩ 

xem liệu anh ta có thấy mình trong vai trò một người cha. Anh ta sẽ đ|nh gi| liệu anh ta có 

nuôi nổi lũ trẻ đó, liệu anh ta có muốn bị làm phiền với việc bố đứa trẻ có thể ẩn n|u đ}u đó 

phía sau, liệu anh ta có giải quyết được bất cứ cảm gi|c thù địch nào có thể hướng tới anh ta 

khi bọn trẻ phát hiện ra anh ta, và cuối cùng, liệu anh ta có muốn giữ vị trí quan trọng thứ 

hai sau bọn trẻ, mà những nhu cầu của chúng chắc chắn sẽ được bạn đ|p ứng trước nhu cầu 

của anh ta rất xa – tất cả những điều này và những điều kh|c đều sẽ phải được tính đến. Và 

nếu bạn giữ kín những thông tin quan trọng anh ta cần để đ|nh gi| cuộc sống tương lai của 

anh ta với bạn, v{ đột ngột cho anh ta biết khi anh ta không chờ đợi, anh ta sẽ không tiếp 

nhận những thông tin đó một cách tốt đẹp – đơn giản vậy thôi. Trên thực tế, anh ta thích 
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nghĩ rằng mình bị lừa – lừa để nghĩ rằng anh ta có một người phụ nữ, khi rõ ràng anh ta 

dính dáng với một người gắn với cả một loạt nghĩa vụ, trách nhiệm, v{ đòi hỏi tiềm tàng 

kh|c. (Lưu ý: nói với anh ta rằng bạn đ~ có con l{ vẫn chưa đủ.) 

 
 

Ngoài ra, bạn càng trì hoãn việc giới thiệu anh ta với lũ trẻ, anh ta c{ng nghĩ rằng có gì 

đó không ổn với chúng – rằng bạn giấu lũ trẻ vì lý do n{o đó. V{ điều đó chỉ khiến anh ta 

thêm e sợ cuộc gặp gỡ đầu tiên; trong đầu anh ta, bạn sẽ nâng cuộc gặp lên mức hội nghị 

thượng đỉnh G8, biến buổi giới thiệu trở nên nặng nề hơn nhiều mức độ cần thiết hoặc hợp 

lý. Anh ta gặp bọn trẻ, vì Chúa – họ đ}u có ngồi v{o b{n để ăn bữa tối quốc gia tại Nhà Trắng. 

 
 
 
 

Vì thế, để tránh tất cả những chuyện đó, bạn cần cho lũ trẻ tham gia vào câu chuyện từ 

sớm; một buổi giới thiệu tự nhiên, không trang trọng từ sớm trong mối quan hệ sẽ thiết lập 

cho tất cả mọi người một mối liên kết lành mạnh hơn. Anh ta nên ngồi đối diện trong phòng, 

hoặc ở công viên, hoặc ở một hiệu kem với lũ trẻ vào lúc bạn bắt đầu có cảm xúc cho người 

đ{n ông đó ở mức xa hơn “Mình bị anh ta hấp dẫn.” Nếu bạn bắt đầu băn khoăn liệu người 

này có phù hợp với bạn, khi đó bạn cũng phải xem liệu anh ta có phù hợp với lũ trẻ. H~y để 

anh ta thấy bạn v{ lũ trẻ trong bối cảnh tự nhiên – đầy ắp tình mẹ con. Anh ta nên thấy bạn 

cho đứa bé nhất ăn ch|o yến mạch và hoa quả, và tết tóc cho bé bảy tuổi, và gấp quần áo cho 

đứa mười tuổi, và la hét cổ vũ cậu con trai mười lăm tuổi trong buổi tập bóng đsa. Anh ta sẽ 

nhìn tất cả những điều đó để quyết định xem bạn là kiểu người mẹ nào, và liệu anh ta có 

muốn bạn trở thành mẹ của con anh ta. Điều này vô cùng quan trọng, thưa c|c quý cô, bởi vì 

đ{n ông chúng tôi nhận ra rằng một số phụ nữ không phù hợp cho vị trí người mẹ - rằng 

không có thứ gien người mẹ tự động nào tự nhiên xuất hiện trong người phụ nữ chỉ vì cô ta 

có công cụ để mang v{ sinh em bé. Cũng như một số phụ nữ không biết lái xe, một số phụ nữ 

không làm toán, một số phụ nữ không nấu ăn được, một số phụ nữ không giỏi làm mẹ. Và 

một người đ{n ông muốn xem liệu người mẹ tương lai của con cái anh ta có giỏi điều đó, 

rừang cô có thể nhân hậu, trắc ẩn, sáng tạo, và nghiêm khắc. Anh ta muốn thấy rằng bạn có 

thể giải quyết vấn đề mà không làm rối tung lên – rằng áp lực đến cùng với hôn nhân và gia 

đình l{ điều bạn có thể giải quyết với kỹ năng tốt – bởi vì có một điều đ{n ông chúng tôi biết 

l{ hôn nh}n v{ gia đình luôn gắn với áp lực. Vì thế chúng tôi quan sát – để xem liệu bạn có 
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thể giải quyết được chuyện làm bữa tối cho bọn trẻ trong khi giúp một đứa làm bài tập về 

nh{, chăm sóc đứa khác bị cúm đ~ một tuần, giúp một đứa vào Internet, và buộc một đứa 

khác rời khỏi trang Web không phù hợp, tất cả đều đồng thời, mà không phải đ{n |p bất cứ 

ai. 

 
 

Quan trọng hơn, bạn nên giới thiệu lũ trẻ với người đ{n ông bạn hẹn hò để bạn có thể 

xem anh ta có năng lực l{m cha không. Đưa anh ta v{o nh{ bạn, giới thiệu anh với bé Taylor 

v{ Brianna, v{ sau đó ngồi lại quan sát; bạn sẽ có phản ứng thuần khiết v{ đúng đắn nhất của 

anh ta khi bạn l{m điều này. Nếu anh ta thực sự biết điều gì đó về trẻ con và thích chúng, 

anh ta bắt đầu nói chuyện với đứa bé sáu tuổi; thử nghiệm lớn nhất của ai đó về kỹ năng đối 

với trẻ em là liệu họ có thể nói chuyện với trẻ con theo cách khiến chúng quan tâm và khêu 

gợi được phản ứng. Nếu anh ta cứng đờ v{ h{nh động như thể anh ta đang đứng trên bục 

nhân chứng – anh ta không thể nghĩ được bất cứ điều gì để nói hay hỏi – vậy nhiều khả năng 

phản ứng căng thẳng của anh ta là dấu hiệu anh ta không giỏi chơi với trẻ con. Tương tự 

như vậy, nếu anh ta hoàn toàn không có khả năng tự vệ trước sức mạnh của lũ nhóc tinh 

quái, mà ngoài mẹ chúng ra thì chẳng ai thích nổi, vậy đó cũng l{ vấn đề tiềm tàng. Người 

đ{n ông không thể tự chủ trong những tình huống đó – người không biết các sử dụng khả 

năng h{i hước, tình cảm, hay nghiêm khắc theo cách chịu trách nhiệm để làm chệch hướng 

bất cứ nỗ lực nào của lũ trẻ nhằm gây thiệt hại cho anh ta – cũng có thể có một số vấn đề. 

Sau cùng, bạn muốn người đ{n ông tương lai của mình có đủ khả năng l{ một người đ{n ông 

ở bên lũ trẻ - một người có thể chịu trách nhiệm khi bọn trẻ h{nh động ngốc nghếch và cần 

tới một người đ{n ông để uốn nắn chúng. Lũ nhóc, rốt cuộc, tôn trọng uy quyền. 

 
 
 

 

Tất nhiên, tất cả những điều này sẽ cho bạn biết nhiều điều về người này – về kiểu 

người cha anh ta sẽ trở thành. Nếu anh ta thoải mái với lũ trẻ, có thể l{m chúng vui cũng 

như cho chúng lời khuyên, và cho bạn lời khuyên thích hợp về cách giải quyết các rắc rối, 

vậy thì anh ta đang cho bạn thấy những đặc điểm của một hình tượng người cha tốt cho con 

cái bạn. Tương tự như vậy, khi anh ta thấy bạn với lũ trẻ - chăm sóc chúng, cho chúng ăn, v{ 

đ|p ứng mọi nhu cầu của chúng, bạn đang cho anh ta thấy bạn không chỉ là một người mẹ 
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tốt đối với con mình, mà bạn là một người mẹ tiềm năng cho bất cứ đứa trẻ n{o anh ta đ~ 

có, và bất cứ đứa bé nào hai người có thể có. 

 
 

Tất nhiên, bọn trẻ cảm thấy thế nào về người n{y cũng nên được tính đến. Bọn trẻ có 

khả năng kỳ lạ để đo|n định khi người lớn định l{m điều tốt hay điều xấu với chúng; nếu 

chúng còn rất bé, chúng sẽ không có lý do nào che giấu về chuyện không thích ai đó; đặc 

biệt nếu bạn giới thiệu với chúng rằng anh ta l{ “bạn mẹ, chú…”, như bạn giới thiệu bất cứ 

người bạn nữ n{o. Nhưng cũng nên biết rằng, nếu bố của con cái bạn vẫn tham gia vào cuộc 

đời của chúng, con cái bạn có lẽ sẽ không có cảm xúc háo hức và ấm áp về người đ{n ông 

mới – v{ đó l{ điều tự nhiên. Trong những trường hợp này, con bạn không hẳn sẽ để cho 

người mới lại gần chúng dễ d{ng. Nhưng điều nàykhông hẳn sẽ l{m người đ{n ông sợ hãi bỏ 

đi. (Trước tiên, sao một người trưởng thành có thể bị một đứa trẻ làm cho sợ hãi? Nếu anh 

ta bỏ chạy, cứ để anh ta làm thế.) Ồ, người mới có thể nhướn m{y đôi chút nếu anh ta tiếp 

tục gặp vấn đề với Chucky nhỏ bé – nếu trong lần gặp đầu tiên, Chucky bỏ qua cái bắt tay m{ 

đ| thật nhanh một cái vào cẳng chân, và vào lần gặp thứ hai, con quỷ nhỏ cố ý đi xe đạp bên 

cạnh xe của người mới, và vào cuộc hẹn thứ ba, cậu ta “tình cờ” l{m đổ nước hoa quả khắp 

bộ vest linen trắng của anh ta. Nhưng nếu bạn đ|ng gi|, anh ta sẽ tiếp tục tới đẻ xem liệu 

Chucky thực sự điên rồ, hay đơn giản chỉ là anh ta gặp nó vào những ngày xui xẻo. Anh ta sẽ 

nỗ lực hơn để chiếm được cảm tình của Chucky, và cho mối quan hệ nhiều thời gian hơn để 

đ|nh gi| xem liệu Chucky có chịu đựng nổi không. 

 

 

Còn lũ thiếu niên? Ồ, đ{n ông không coi đó là vấn đề; không người đ{n ông n{o tham gia 

vào một tình huống m{ nghĩ rằng họ sẽ trở th{nh người bạn thân nhất với cậu thiếu niên 

trong nhà. Thậm chí cả cha đẻ của chúng còn chẳng chịu nổi lũ thiếu niên, v{ đôi khi ngược 

lại, vì thế ít có khả năng người đ{n ông mới sẽ có gi}y phút đầy háo hức với đứa lớn hay hờn 

dỗi, vụng về, đầy th|i độ khó chịu. Tuy nhiên, điều hay ho của lũ thiếu niên là chúng có 

khuynh hướng biến mình trở thành vô hình. Kết quả l{, người mới của bạn có thể thực sự 

trở thành trọng tâm mối quan hệ của bạn mà không bị đứa trẻ bướng bỉnh gây xao nhãng. 

Nhưng một người đ{n ông thực sự muốn tham gia vào cuộc đời bạn sẽ cố gắng trở thành 

một phần trong cuộc sống của đứa trẻ - anh ta sẽ không bị ngăn cản. Anh ta chờ đợi rằng 

đứa trẻ sẽ là một cậu bé hành xử ngốc nghếch đối với anh ta. Điều anh ta cố gắng x|c định là 
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liệu sự ngốc nghếch đó có phải là một h{nh động chơi xấu, hay đó thực sự là bản chất của 

đứa trẻ. 

 
 

Chúng tôi đều hiểu nhu cầu của một người mẹ là bảo vệ cảm xúc của con cái và sự lưỡng 

lự của bạn khi để chúng gắn bó với một người bạn không thể đảm bảo sẽ không biến mất và 

đem tr|i tim lũ trẻ theo anh ta. Tương tự như vậy, chúng tôi hiểu tầm quan trọng của việc 

bạn không tự biến mình th{nh người có vẻ nhanh chóng thay đổi đ{n ông, suốt ng{y đem 

đ{n ông về nh{ như thể phòng khách của bạn là bến xe buýt. Chúng tôi cũng biết điều này vi 

phạm mọi nguyên tắc bạn đ~ đóng đinh trong đầu về những chuyện giới thiệu đó. Nhưng 

Chúa ơi, tôi đ}u có nói rằng các bạn đưa bất cứ ai về nh{. Tôi đang nói về người mà bạn cho 

rằng có thể nghiêm túc với bạn. V{ đừng lo về chuyện liệu anh có nghĩ rằng bạn muốn trói 

anh ta hoặc chỉ đơn thuần tìm kiếm một gã khờ để lấp vào vị trí mà bố lũ nhóc đ~ thất bại. 

Những người mẹ đơn th}n trên khắp h{nh tinh n{y đ~ tự thuyết phục mình, với bản năng tự 

nhiên l{ người chăm sóc v{ bảo vệ ở mức độ cao nhất, rằng việc cho phép những người đ{n 

ông họ mới gặp lại gần lũ trẻ l{ điều không an to{n, nhưng thưa c|c quý cô, đ}y l{ bí mật: đó 

chính x|c l{ điều những người đ~ viết ra những quyển s|ch nguyên tưacs m{ c|c bạn vẫn 

theo muốn các bạn tin. Phụ nữ sống với nỗi e sợ đó bởi vì đ{n ông dự định chơi bời với bạn 

sẽ lừa bạn nghĩ theo c|ch n{y; chừng nào bạn tin điều đó, chúng tôi sẽ giữ cho trò chơi sống 

động cho tới khi chúng tôi có được điều chúng tôi muốn, m{ không có nghĩa vụ nào. 

 
 
 

 

Nếu bạn thực sự muốn có một người đ{n ông tốt trong đời, nếu bạn đ~ cầu xin Chúa ban 

cho bạn một gia đình, bạn phải ngừng tất cả những suy nghĩ ngốc nghếch này và giới thiệu 

người đ{n ông n{y với lũ trẻ để bạn có thể tìm hiểu rõ hơn về anh ta. Những người đ{n ông 

trung thực trong chúng tôi biết rằng một phụ nữ có con nhỏ là một món trọn gói, và chúng tôi 

hiểu rằng bạn là một người mẹ với c|c nghĩa vụ đối với con c|i trước, đặc biệt nếu bạn nói điều 

đó ngay từ đầu. Nói thẳng với chúng tôi: “Em không chỉ tìm kiếm người bạn đời cho chính mình; 

em cố gắng tạo dựng một liên minh với một người đ{n ông sẵn sàng l{m người đứng đầu gia 

đình n{y.” Bạn hiểu rằng một tuyên bố như vậy nghĩa l{ thế nào? Điều đó, các bạn thân mến, là 

một yêu cầu. Bạn đ~ nói với anh ta một cách dễ thương, không quá tế nhị nhưng ngọt ngào rằng 

cách duy nhất để người đ{n ông trở thành một phần trong 
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cuộc đời bạn là anh ta chấp thuận trở thành một phần trong cuộc đời của lũ trẻ. Một người 

đ{n ông thực thụ sẽ thấy ổn thỏa với điều đó bởi vì bạn đ~ nói với anh ta rằng nếu anh ta 

trở thành một phần trong cuộc đời bạn, bạn v{ lũ trẻ luôn đi cùng nhau, v{ rằng anh ta sẽ bị 

loại bỏ nhanh chóng nếu bạn cảm tôi hấy anh ta không phù hợp hoặc không tốt cho lũ trẻ. 

Với thông tin đó, với yêu cầu bạn được đặt ra rõ r{ng như vậy, anh ta hoặc sẽ chạy mất, hoặc 

cố gắng tìm cáhc làm mọi chuyện trở nên hiệu quả. Vì vậy bạn cứ mời anh ta đi cùng bạn và 

bọn trẻ tới vườn thú, hoặc mời anh ta tới nhà mẹ bạn sẽ tham dự một bữa tiệc ngoài trời, 

xem anh ta nói gì – anh ta làm gì. Nếu anh ta nói “Không, anh sẽ không tới đó đ}u, anh phải 

xem chương trình Trận bóng Đêm Thứ Hai”, m{ lúc đó mới là thứ Bảy, khi đó đo|n được 

điều gì không? Có lẽ anh ta không phải l{ người đ{n cho bạn. Thường thì cách một mối quan 

hệ bắt đầu là dấu hiệu chuẩn xác về cách nó sẽ kết thúc, và nếu một người đ{n ông bắt đầu 

mà không quan tâm tới gia đình bạn, điệu khiến bạn nghĩ rằng sau khi bạn ngủ với anh ta, 

anh ta sẽ đột nhiên có tình cảm với gia đình bạn? Nhưng nếu anh ta mang theo trò chơi sắp 

chữ hay cờ tỉ phú tới nhà và ngồi cùng bọn trẻ trên s{n, chơi cả tiếng, hoặc anh ta mời bạn 

v{ gia đình cùng đi nghỉ, khi đó anh ta có thể muốn đặt quan hệ lâu dài với bạn. 

 

 

Với những người trong số các bạn suy nghĩ ho{n to{n từ quan điểm an toàn, hãy biết 

rằng tôi không bảo các bạn đưa một người các bạn hầu như không biết gì về nh{ v{ để anh 

ta ngồi đó với lũ trẻ, không có ai giám sát. Tất nhiên, khi một người bạn mới quen biết ở 

trong nhà, gần lũ trẻ, bạn sẽ ngồi đó quan s|t. Anh ta sẽ làm gì – chạm v{o đùi con g|i bạn khi 

bạn ngồi trên ghế ngay cạnh con bé? Hay ôm con trai bạn đến nghẹt thở ở b{n ăn? H~y thực 

tế: không người đ{n ông n{o sẽ bước vào nhà và lạm dụng con bạn khi bạn ngồi gần đó. V{ 

nếu bạn lo lắng đến thế khi đưa một người đ{n ông về nhà, bạn luôn có thể tới nơi công 

cộng – một nơi m{ nhiều người có thể chứng kiến những gì xảy ra và mô tả chi tiết cho 

những người có thẩm quyền nếu anh ta vi phạm gì đó v{ bạn phải xử lý anh ta. 

 
 

Với những người trong các bạn hẹn hò với đ{n ông có con nhỏ, đừng chờ đợi anh ta 

sớm giới thiệu lũ trẻ, bởi vì cho dù con anh ta ở đ}u, nhiều khả năng mẹ của con anh ta 

không ở qu| xa. V{ điều cuối cùng anh ta cần hoặc muốn là con cái trở lại với người cũ v{ nói 

về một “cô dễ thương” m{ bố đ~ đưa tói nh{; điều tiếp theo bạn biết, vợ cũ của anh ta đặt ra 

những điều khoản thăm con mới, trong đó bao gồm không đưa con cô ta lại gần bất 
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cứ người phụ nữ lạ n{o m{ cô ta chưa kiểm tra lý lịch v{ cho phép, đặc biệt nếu người phụ 

nữ đó cố gắng ở lại trong nhà chồng cũ của cô ta. Vì thế một người đ{n ông có con từ mối 

quan hệ trước nhận rằng anh ta cần hạn chế những tiếp xúc giữa phụ nữ với con cái mình 

nếu anh ta muốn giữ chút ít yên ổn với người cũ v{ thực sự được gặp lại con. Nếu bạn không 

phải l{ ai đó anh ta cố gắng ở gần trong một thời gian dài, anh ta sẽ không phí phạm “khẩu 

phần tiếp xúc với nữ giới” cho bạn, khi biết rằng bạn không xứng đ|ng với sự đau khổ anh ta 

phải chịu đựng khi con cái trở lại nói với mẹ chúng rằng anh ta có một người phụ nữ trong 

nh{. Anh ta đ~ quyết định trong đầu rằng bạn không xứng đ|ng. 

 
 

Nếu anh ta đề nghị bạn gặp lũ trẻ, nghĩa l{ sử dụng tới một trong các khẩu phần tiếp xúc 

với nữ giới, hãy chắc chắn điều n{y: anh ta đ~ quyết định bạn xứng đ|ng với sự đau khổ anh 

ta phải chịu đựng khi vợ cũ của anh ta nghe được chuyện đó. 

 
 

Anh ta làm thế n{o để cho bạn biết bạn phù hợp với hạng mục nào? Nếu sau cuộc hẹn 

thứ năm, anh ta vẫn nói với bạn “Nh}n thể, ta sẽ đi chơi v{o Chủ nhật bởi vì thứ Bảy là thời 

gian anh dành cho bọn trẻ v{ đó l{ thời gian duy nhất anh có với chúng, vì thế…” khi đó anh 

ta không muốn bạn lại gần chúng – anh ta nói với bạn rằng bạn không xứng đ|ng với cơn 

đau đầu tiềm năng. Nhưng nếu anh ta nói điều gì đó đại loại như “Anh đón bọn trẻ vào thứ 

Bảy, hay ta đi tới bờ biển hoặc công viên?” khi đó anh ta nghĩ rằng anh ta có thể tìm ra cách 

giải quyết với vợ cũ sau – ngay bây giờ, anh ta chẳng muốn gì hơn l{ được ở bên bạn v{ lũ 

trẻ. 

 
 

Bạn có muốn tìm hiểu xem liệu anh ta có phải l{ “người cha tốt” tiềm năng hay không? 

Danh s|ch sau đ}y không qu| rõ r{ng, nhưng chắc chắn sẽ cho bạn chút ý tưởng để suy nghĩ 

về những điều bạn nên cân nhắc khi xem xét liệu người đ{n ông n{y có phù hợp với lũ trẻ 

của bạn – hoặc liệu bạn có nên mang theo lũ trẻ và chạy theo hướng khác. 

 
 
 
 
 
 

 

BẠN BIẾT ANH ẤY SẼ TRỞ THÀNH NGƯỜI CHA TỐT NẾU… 
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1. Anh ta nói với bạn anh ta thích trẻ con, v{ lúc n{o đó cũng muốn có con. 
 

 
2. Anh ta bày tỏ là muốn gặp con bạn. 
 

 
3. Anh ta xuất hiện ở nhà bạn và mang theo quà cho lũ trẻ. (Tất nhiên, nếu anh ta mang 

tới một bộ đồ chơ game rồi biến mất trong vài tiếng, đó có thể là vấn đề.) 

 
 
4. Anh ta để bọn trẻ thấy rằng anh ta thực sự tôn trọng và thích (và thậm chí yêu) mẹ 

chúng. 

 
 
5. Anh ta có một cuộc hẹn với bạn và mời các con bạn đi cùng. 
 

 

6. Anh ta đưa bạn v{ lũ trẻ tới nhà thờ. 
 

 
7. Anh ta có công việc tốt và lịch sử công việc chắc chắn. 
 

 

8. Anh ta tử tế với mẹ mình v{ thường tới thăm b{ (nhưng không nên l{ cậu bé của mẹ) 
 

 
9. Các cháu trai và cháu gái anh ta dành khá nhiều thời gian với anh ta. 
 

 

10. Anh ta có em nhỏ m{ anh ta đ~ từng giúp bố mẹ chăm sóc hồi trẻ - và họ đ~ trưởng 

thành, vô sự. 

 
 
11. Anh ta có thú nuôi, và nó thực sự được cho ăn v{ chăm sóc. 
 

 

12. Anh ta giữ nhà cửa sạch sẽ và biết cách nấu v{i món ăn ngon l{nh. 
 

 

13. Anh ta sẵn sàng về t{i chính để chăm sóc cho bạn và con bạn, hoặc anh ta mong muốn 
 

điều đó. 



https://thuviensach.vn

Ebook miễn phí tại: Webtietkiem.com 
 

  
 

14. Anh ta có thể và sẵn sàng an ủi con bạn khi nó bị đau. (Nhưng nếu anh ta bắt đầu thở 

quá nhanh khi nhìn thấy m|u, đ}y có thể là vấn đề, đặc biệt nếu anh ta đ~ nói với bạn anh 

ta l{ b|c sĩ.) 

 
 
15. Anh ta không ngất xỉu khi nhìn thấy lũ trẻ con. 
 

 
16. Anh ta có thể lăn lộn chơi với lũ trẻ - cùng nhau phun nước với chúng, bắn vòng ở công 

viên, lấp mình dưới cát ở bờ biển – v{ thích thú điều đó. (Mặc dù bạn không muốn anh ta 

quá hào hứng với việc chơi “Tiệc Tr{” với lũ búp bê.) 

 
 
17. Anh ta không ph|t điên lên khi ai đó l{m đổ thức ăn v{ đồ uống trong xe của anh ta, hoặc 

để lại dấu ch}n đầy bùn ở sau lưng ghế - điều đó cho thấy anh ta không quá quan trọng 

hóa chuyện lũ trẻ gây bẩn thỉu (bởi vì chẳng điều gì làm xe ta mau hỏng hơn l{ có trẻ con; 

những cái ghế của anh ta sẽ cho thấy nội dung của Bữa ăn Hạnh phúc.) 

 
 
18. Anh ta có thể chịu đựng được trò chơi một đối một với con bạn và thậm chí có thể để nó 

thắng một lần. (Lưu ý: ném v{o mặt một đứa trẻ tám tuổi v{ hét lên “V{o mặt mày ấy!” 

không phải l{ điều một người cha tốt nên làm.) 

 
 
19. Anh ta sẵn sàng và có thể dạy bạn chơi thể thao – cho thấy anh ta cực kỳ kiên nhẫn. 
 

 

20. Anh ta sẵn sàng tới buổi họp mặt gia đình với bạn v{ lũ trẻ - thậm chí sau khi nghe câu 

chuyện về b{ cô Thelma điên rồ thích uống hơi chếch cho|ng v{ th|ch đấu với bạn trai mới 

của bạn trước mặt mọi người. 

 
 
21. Anh ta thực sự quan t}m đến những gì con bạn đang l{m ở trường, và không chỉ khuyến 

khích nó làm tốt mà còn gợi ý c|ch để con bạn trở nên xuất sắc. 

 
 
22. Anh ta có thể nhẹ nhàng với con bạn, nhưng cũng có khả năng cứng rắn với chúng (mặc 

dù bạn không muốn thấy anh ta rút thắt lưng ngay trong nửa tiếng đầu tiên gặp bọn trẻ; 

tôi biết trẻ con có thể rất hư, nhưng thế thì hơi qu| mức.) 
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23. Anh ta có thể tha thứ, và thể hiện điều đó, cả khi con bạn l{m điều dường như không 

tha thứ được – hoặc ít nhất là rất có vấn đề. 

 
 
 
 

 

13. PHỤ NỮ MẠNH MẼ, ĐỘC LẬP, VÀ CÔ ĐƠN 
 
 
 

 

Một thế giới không có phụ nữ sẽ diễn ra thế n{y: Đ{n ông không chịu tắm rửa hay cạo 

râu. Chúng tôi không chịu làm việc. 

 
 

Tủ quần áo của chúng tôi sẽ kh| đơn giản: áo len, áo phông, và quần soóc – có lẽ v{i đôi 

giày nếu chúng tôi buộc phải đi ra ngoài. 

 
 

Chắc chắn không có nhu cầu b|t ăn hay rau hay đồ ăn – một hai c|i đĩa giấy, thịt nguội, 

pizza, và bia là ổn. 

 
 

Đồ nội thất trong nhà sẽ được giữ ở mức tối thiểu: chúng tôi sẽ có một cái ghế tựa, tủ 

lạnh, một cái ti vi rất lớn, và tất nhiên, một c|i điều khiển từ xa. 

 
 

Chúng tôi chỉ cần hai kênh truyền hình: ESPN và ESPN2. 
 

 

Và chúng tôi không cần đi nghỉ - chúng tôi chỉ tới Vegas. Họ có mọi thứ chúng tôi cần ở 

Vegas – ta có thể chơi bạc ở đó, hút xì g{, ăn thịt nướng, chơi golf, v{ tới câu lạc bộ thoát y, 

và thực sự, ta không cần c}u “những gì xảy ra ở Vegas ở lại với Vegas” bởi vì dù sao đ{n ông 

sẽ không đi ba hoa về những họ đ~ l{m. 

 
 

Tất cả những điều n{y để nói rằng đ{n ông l{ những sinh vật đơn giản có xu hướng làm 

những việc rất đơn giản nếu không có phụ nữ trong đời. Rốt cuộc thì, các bạn đều là những 

bậc thầy về “giải quyết vấn đề”: c|c bạn làm việc suốt ng{y, sau đó về nhà với việc làm vợ và 



https://thuviensach.vn

Ebook miễn phí tại: Webtietkiem.com 
 

  
 

làm mẹ toàn thời gian và làm mọi thứ cho mọi người; các bạn nuôi con (quá nhiều người 

trong số các bạn làm việc này mà không cần tới chút giúp đỡ nào từ những người đ{n ông 

giúp tạo ra chúng); các bạn đưa ra phần lớn các quyết định mua sắm trong gia đình; c|c bạn 

chiếm những vị trí quan trọng trong công ty và mang tiền về nhà (một số người trong số các 

bạn còn đem về nhà nhiều hơn đ{n ông trong đời các bạn); các bạn học xuất sắc ở trường 

đại học, nơi c|c bạn chiếm số đông hơn đ{n ông với tỷ lệ kỳ cục; và các bạn duy trì nhà thờ 

và giáo dục con cái trong hệ thống trường học, thực tế l{ nuôi dưỡng và bảo vệ đầu óc và 

linh hồn chúng ta. Đ{n ông chúng tôi hoan nghênh v{ đ|nh gi| cao điều n{y hơn c|c bạn biết 

(chẳng qua đôi khi chúng tôi qu| tự hào không thể thừa nhận điều đó.) 

 
 

Tuy nhiên, sức mạnh cần thiết để “giải quyết vấn đề” không phải là sức mạnh chính của 

một người phụ nữ, theo suy nghĩ của đ{n ông chúng tôi. Đối với chúng tôi, sức mạnh của các 

bạn xuất phát từ một điều đơn giản: các bạn là phụ nữ, v{ đ{n ông chúng tôi sẽ làm bất cứ 

điều gì có thể trong khả năng của con người nhằm gây ấn tượng với bạn để sao cho, cuối 

cùng, chúng tôi được ở bên các bạn. Các bạn l{ động lực để chúng tôi thức dậy mỗi ngày. Đ{n 

ông ra ngo{i, kiếm việc làm, và vội vã kiếm tiền là vì phụ nữ. Chúng tôi l|i xe đẹp là vì phụ 

nữ. Chúng tôi ăn mặc đẹp, xức nước hoa, cắt tóc, và cố gắng để mình trông bóng bẩy và mới 

mẻ l{ để cho các bạn. Chúng tôi làm tất cả những điều này bởi vì chúng tôi càng leo lên cao, 

chúng tôi càng có khả năng có được các bạn. 

 
 

Các bạn là phần thưởng tối hậu cho chúng tôi. 
 

 

Đ}y có thể là một viên thuốc khó khăn m{ bạn phải nuốt trôi, và một số trong các bạn có 

thể thấy bị xúc phạm bởi những gì mà tôi sắp nói, nhưng tôi nói điều này một cách thành 

thực v{ vì tình yêu vĩnh cửu cho giới tính đối lập: đ}u đó trên chặng đường đời, phụ nữ 

quên mất điều này. Có lẽ một phần bởi vì đ{n ông chúng tôi chơi qu| nhiều trò chơi, dùng 

quá nhiều mưu mẹo – đơn giản là làm quá nhiều chuyện sai lầm trong cuộc tìm kiếm phụ 

nữ - đến nỗi chúng tôi đ~ l{m c|c bạn tin rằng các bạn không quan trọng đối với chúng tôi. 

Có lẽ điều đó liên quan đến cách phụ nữ được nuôi lớn ngày nay – luôn có khuyến khích từ 

các mẹ, các bà cô, và những người bà và cố vấn phụ nữ để các bạn có nền giáo dục đầy đủ, 

tìm kiếm công việc tốt, và trở thành những người phụ nữ độc lập, cho dù chi phí là thế nào, 
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thậm chí nếu điều đó nghĩa l{ trì ho~n việc có mối quan hệ nghiêm túc. Hoặc có lẽ các bạn 

đều đ~ mệt mỏi với sự ám ảnh của giới truyền thông về sự hoàn hảo, về mọi điều từ trang 

nhất tạp chí cho tới c|c chương trình truyền hình, c|c đoạn quảng cáo, và blog, và mọi điều 

khác bảo các bạn phải luôn gọn g{ng v{ ăn mặc đẹp đẽ như Halle Berry v{ Beyoncé nếu các 

bạn muốn thu hút một người đ{n ông tốt, trong khi vẫn biết rõ rằng tất cả các bạn đều sở 

hữu vẻ đẹp tuyệt vời của chính các bạn, và chỉ có Halle mới trông giống Halle, và chỉ có 

Beyoncé mới trông giống Beyoncé. 

 
 

Cho dù thế n{o, đ{n ông chúng tôi không còn liên kết với phần đặc biệt của các bạn 

khiến bạn trở thành một người phụ nữ - thứ khiến bạn trở nên rất xinh đẹp đối với chúng 

tôi, v{ điều đó cũng tình cờ khiến đ{n ông chúng tôi cảm thấy đ{n ông hơn. Như tôi đ~ giải 

thích, có ba c|ch để một người đ{n ông cho bạn thấy anh ta yêu bạn là tuyên bố, chu cấp, và 

bảo vệ. Điều đó nghĩa l{ nếu bạn có tiền riêng, xe hơi riêng, nh{ riêng, một hệ thống báo 

động, súng lục, và một con chó bảo vệ, bạn gần như đang đứng trên mái nhà hét lên rằng 

bạn không cần một người đ{n ông chu cấp cho bạn hay bảo vệ bạn, khi đó chúng tôi sẽ 

không thấy có nhu cầu phải lại gần. Bạn còn cần đến chúng tôi làm gì nữa nếu bạn đ~ có tất 

cả những thứ đó? 

 
 

Đừng hiểu sai những gì tôi nói ở đ}y. Chúng tôi không phiền nếu bạn hoàn toàn tự chủ - 

bạn có thể có nhà riêng, có thể có tiền riêng, có thể sở hữu xe riêng, bạn có thể có hệ thống 

b|o động, chó bảo vệ, và cả súng lục nữa. Nhưng nếu người đ{n ông theo đuổi tình yêu của 

bạn không bao giờ được bạn cho phép thể hiện khả năng chu cấp hay bảo vệ, làm thế n{o để 

anh ta dám tuyên bố tình yêu đối với một người phụ nữ không cho phép anh ta cảm thấy 

như một người đ{n ông? Những điều các bạn đ~ đạt được v{ có được về tài chính và giáo 

dục không thể nào lớn hơn mối quan hệ với một người đ{n ông. AND của anh ta sẽ không 

cho phép điều đó. Giải thích: chúng tôi rất biết ơn nếu phụ nữ đối xử với chúng tôi như đ{n 

ông, khi các bạn để chúng tôi biết rằng các bạn cần chúng tôi. Nhu cầu cảm thấy được cần 

tới lớn hơn rất nhiều những gì chúng tôi tiết lộ; chúng tôi phải cảm thấy các bạn cần tới 

chúng tôi thì mới có thể hoàn thành vận mệnh của một người đ{n ông. 
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Tất nhiên, tôi đ~ từng nghe phụ nữ nói, “Tôi sẽ không làm giảm giá trị của mình để làm 

anh ta cảm thấy đ{n ông hơn – nếu anh ta không thể chịu được tiền, thành công, và sự độc 

lập của tôi, anh ta cũng không thể chịu được tôi!” Chúng tôi hiểu và có thể chịu được những 

người phụ nữ mạnh mẽ. Trên thực tế, chúng tôi là sản phẩm của người phụ nữ mạnh mẽ - 

những người phụ nữ có thể “chịu” được điều đó. Việc các bạn cho phép đ{n ông chúng tôi 

tin chúng tôi l{ người đứng đầu gia đình l{ chuyện hiển nhiên, nhưng chính c|c bạn mới là 

người đưa ra mọi quyết định chính trong gia đình v{ với lũ trẻ. Chúng tôi cũng hiểu rõ rằng 

ai l{ người mang phần lớn tiền về nhà không phải là chuyện quan trọng, chính bạn mới là 

người giải quyết cuối cùng những vấn đề tài chính và phân bổ nguồn tiền được sử dụng như 

thế n{o. Cũng l{ chuyện hiển nhiên khi chúng ta cãi cọ, chúng tôi có thể h{nh động như thể 

chúng tôi đúng, nhưng chúng tôi biết rằng, cuối cùng chính chúng tôi sẽ muốn khôi phục 

hòa bình, và bạn sẽ có được thứ mình muốn. Chúng tôi thấy ổn thỏa với tất cả những 

chuyện n{y. Nhưng nếu bạn nói những điều có tình dục như vậy m{ không duy trì trò chơi ô 

chữ của việc chúng tôi là yếu tố cần thiết của gia đình hoặc bạn không coi trọng lòng tự 

trọng của chúng tôi, khi đó chúng tôi sẽ không muốn dính d|ng đến bạn. Trong đầu chúng 

tôi, nếu bạn có tiền riêng, bạn sẽ không cần đến tiền của chúng tôi. Nếu bạn biết karate và 

có thể tự hạ bất kỳ ai, khi đó bạn không cần sự bảo vệ của chúng tôi. Và nếu chúng tôi không 

thể thực hiện hai phần lớn l{m th{nh người đ{n ông chúng tôi – chu cấp và bảo vệ - khi đó 

chúng tôi sẽ không tuyên bố tình yêu đối với các bạn. Chắc chắn chúng tôi sẽ không nói 

“Anh l{ người đ{n ông của em” nếu bạ không để chúng tôi phát huy hết khả năng của mình. 

Thay v{o đó điều gì sẽ xảy ra? Chúng tôi sẽ ngủ với các bạn rồi bỏ đi. 

 

 

Sự thật đau lòng, nhưng đó l{ sự thật. 
 

 

Khi còn trẻ, tôi có quan hệ với một phụ nữ m{ tôi tưởng tôi yêu. Tôi mới bỏ học đại học 

v{ đang thất nghiệp; và tôi mới bắt đầu tìm đường vào nghề hài kịch. Cô ấy đ~ giúp tôi rất 

nhiều, tôi đang phải vật lộn, và cô ấy giúp tôi về mặt tài chính, tôi thừa nhận, nhưng tôi nghĩ 

tôi đ~ bù đắp đầy đủ cho cô ấy việc tôi thiếu tiền bằng cách làm mọi việc có thể quanh nhà – 

làm những gì cần thiết để giữ nhà cửa sạch sẽ. Bạn thấy đấy, việc có một mối quan hệ thực 

sự l{ như vậy đấy – tìm được sự cân bằng, kể cả trong hoàn cảnh bất lợi. Và chắc chắn sẽ có 

lúc ta gặp hoàn cảnh bất lợi. Những lời thề trong đ|m cưới mà họ yêu cầu ta nói? Cha đạo 
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yêu cầu ta nói những lời thề đó vì ông ấy và mọi người khác từng kết hôn đều biết điều gì sẽ 

tới. Những lúc hạnh phúc cũng như những khi khổ đau? Đau khổ sẽ tới. Lúc khỏe mạnh 

cũng như khi ốm đau? Ai cũng có lúc bị ốm. Lúc gi{u có cũng như khi nghèo đói? Ai đó có 

thể bị phá sản, tạm thời bị mất việc. Chắc chắn sẽ có những lúc khó khăn. Vấn đề là, bạn sẽ 

đối mặt với chuyện đó thế nào? 

 
 

Điều đó trở nên rõ ràng với một người bạn của tôi vào một ngày cụ thể khi anh ta đi 

mua thực phẩm. Người phụ nữ của anh ta đang chất đầy xe với những thứ cô sẽ cần cho gia 

đình – thịt, rau, hoa quả, đồ uống, và mọi thứ. Và rồi họ rẽ sang lối đi có nước dứa. Có một 

điều các bạn cần biết về bạn tôi – anh ta thích uống nước dứa. Và khi họ rẽ sang lối đi đó, 

thứ đầu tiên anh ta đặt tay lên trong toàn bộ chuyến mua sắm đó l{ chai nước dứa. Anh ta 

không hề nghĩ gì về chuyện đó – chỉ túm lấy một chai và thả nó v{o xe. Cô đang quay lưng lại 

khi anh ta l{m điều đó, nhưng khi cô quay lại và nhìn thấy chai nước dứa trển đống đồ, cô vồ 

ngay lấy nó v{ nói, “C|i gì đ}y?” 

 
 

“Nước dứa,” anh ta trả lời đơn giản. 
 

 

“V{ ai bỏ chai nước dứa này vào trong giỏ?” cô hỏi. 
 

 

“Anh để v{o,” anh ta nói, hơi bối rối. Còn ai trên đời này bỏ chai nước dứa vào xe hàng 

của họ chứ? 

 
 

“Anh,” cô gần như phun ra, “không có đồng xu n{o.” 
 

 

Và rồi cô l{m điều không ai tin nổi: cô lấy chai nước dứa đó v{ cố tình thả nó rơi xuống 

s{n; nó đập xuống đ| l|t nền với tiếng choang rất lớn, vỡ thành hàng triệu mảnh thủy tinh 

lấp lánh và chảy ra thứ chất lỏng màu vàng – tất cả chỉ cách chân họ v{i xăng ti mét. Cô liếc 

nhìn nó, sau đó liếc nhìn anh ta, và tiếp tục đẩy xe đi – xa anh ta v{ đống đổ vỡ. 

 
 

Anh ta bước ra khỏi cửa hàng và chờ cô ấy; khi cuối cùng cô ấy bước ra, anh ta xếp hàng 

lên xe trong khi nước mắt đọng đầy trong mắt. Bạn không thể hình dung nổi điều đó xúc 
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phạm anh ta thế nào. Anh ta biết anh ta không có tiền, nhưng tất cả những gì anh ta muốn 

chỉ là một chai nước dứa khốn kiếp, và chỉ bằng một h{nh động duy nhất đó, trong một giây 

phút đó, vợ anh ta đ~ đập thẳng vào mặt anh ta rằng cô không coi anh ta l{ đ{n ông. Điều 

quan trọng hơn với cô v{o gi}y phút đó l{ chứng minh một điều anh ta đ~ biết – rằng anh ta 

không hoàn thành vai trò một người chu cấp. Tôi không nói rằng cô không có quyền có một 

người đ{n ông chia sẻ gánh nặng kinh tế gia đình. Nhưng nếu cô hiểu anh ta – và hiểu đ{n 

ông – cô sẽ hiểu rằng làm anh ta cảm thấy kém cỏi hơn một người đ{n ông sẽ không cho cô 

thứ cô cần và muốn từ người đ{n ông của mình. H{nh động của cô chỉ đẩy anh ta ra xa. 

 
 

Không l}u sau đó, anh ta rời bỏ cô ấy. 
 

 

V{ đó l{ phản ứng bạn có thể chờ đợi từ đ{n ông trong những tình huống tương tự khi 

một người phụ nữ kiếm nhiều tiền hơn bạn đời v{ đập thực tế đó v{o mặt người đ{n ông. 

Liệu anh ta có bị đe dọa bởi tiền và thành công của bạn? Tất nhiên. Bởi vì bạn lôi anh ta khỏi 

vai trò của một người đ{n ông – l{ người chu cấp. Đó l{ điều xã hội chờ đợi ở đ{n ông, v{ 

thực sự, l{ điều bạn được dạy để chờ đợi ở đ{n ông – rằng đ{n ông sẽ đủ khả năng n}ng bạn 

lên v{ chăm sóc cho bạn. Tất nhiên, khi một người đ{n ông còn trẻ v{ chưa hiểu biết lắm, 

anh ta còn bận rộn l{m đủ những việc anh ta cho rằng phù hợp với một người đ{n ông: hẹn 

hò với nhiều phụ nữ, tiêu tiền đầy khinh suất vào những thứ anh ta không thực sự cần tới, 

thậm chí l{ còn không đủ khả năng chi trả; sử dụng cơ bắp thay vì trí óc trong cuộc tìm kiếm 

để tỏ ra mạnh mẽ. Nhưng phần lớn chúng tôi sẽ trưởng thành, và tới lúc đó, chúng tôi nhận 

ra rằng một người đ{n ông thực thụ phải chu cấp cho người mình yêu. Thậm chí một tội 

phạm nam giới sẽ ngồi sau song sắt và nói với bạn: “Điều đầu tiên anh sẽ làm khi ra khỏi 

đ}y l{ chăm sóc gia đình v{ tìm việc làm – đó l{ tất cả những gì anh muốn l{m.” Phần lớn đ{n 

ông đều tới lúc nhận ra điều đó. Một số người đ{n ông không bao giờ thoát khỏi ngu dốt và 

chết như những kẻ ngốc – cô đơn. Nhưng phần lớn, khi chúng tôi vượt qua những người 

đ{n ông kh|c v{ cố gắng chứng minh bản tính đ{n ông của mình, điều quan trọng không phải 

l{ chúng tôi có bao nhiêu người phụ nữ, mà chúng tôi sẽ chăm sóc ai. 

 
 

Chúng tôi được đ{o tạo để trở th{nh người chu cấp cho bạn, và bạn được đ{o tạo để tìm 

điều đó ở chúng tôi. Vì thế ngay giây phút thứ trật tự đó bị ném đi, mối quan hệ bị mất đi sự 
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hài hòa. Nếu người phụ nữ có thói quen xấu là ném những khiếm khuyết của một người đ{n 

ông vào mặt anh ta, khi đó anh ta có vấn đề ở một tầm hoàn toàn khác. Anh ta sẽ phải vật 

lộn với việc không phải l{ người chu cấp và cô sẽ cảm thấy lòng tự trọng của anh ta xen 

ngang hạnh phúc của mình. Và những người có liên quan đều sẽ cảm thấy đau khổ. 

 
 

Vậy ta sẽ vượt qua tình huống này thế nào? 
 

 

Đừng từ bỏ tiền, hoặc công việc của bạn, hoặc nền giáo dục của bạn, hay niềm tự hào và 

phẩm giá gắn liền với tất cả những điều đó. 

 
 

Chỉ cần là một phụ nữ. 
 

 

Ồ, tôi có thể nghe thấy tiếng nhiều người rít qua kẽ răng - ầm ĩ như tiếng còi của cảnh 

sát và tiếng trực thăng xé gió ở Compton – tôi có thể nghe thấy kiểu tay vòng lại trước ngực 

v{ lông m{y nhướn lên. Nhưng chuyện các bạn nóng giận và bực mình vì những điều tôi sẽ 

nói sẽ không thay đổi sự thật rằng đ{n ông, cho dù tình hình t{i chính, gia đình, địa vị xã hội, 

hay lai lịch thế n{o, đều muốn người phụ nữ của họ chăm sóc họ. Và tôi nói với những người 

đầy kiêu hãnh trong các bạn, hãy tự nhiên v{ h{nh động như thể điều này không quan trọng, 

nếu các bạn muốn, nhưng những người phụ nữ chấp nhận chuyện đ{n ông dẫn đầu sẽ có lúc 

chiến thắng. Các bạn có muốn một người đ{n ông hay không? 

 
 

Các bạn có thể l{m điều này. 
 

 

Chúng tôi biết bạn đủ khỏe để bê cả c|i ti vi. Nhưng bạn nên để anh ta l{m điều đó; h~y 

nói rằng cái ti vi quá nặng đối với bạn – đó l{ việc của một người đ{n ông. 

 
 

Đúng, bạn nói đúng – tay bạn chẳng hề làm sao và bạn hoàn toàn có khả năng mở cửa xe 
 

ô tô. Nhưng chết tiệt, khi bạn đi đ}u đó với một người đ{n ông, h~y để anh ta đối xử với bạn 

như một quý cô và mở cửa xe cho bạn. Nếu anh ta không ngay lập tức mở cửa xe, h~y đứng 

bên cạnh thứ khốn kiếp đó v{ không v{o xe cho tới khi anh ta nhận ra anh ta cần phải lê 

mông ra khỏi ghế l|i, đi vòng sang bên v{ mở cửa xe cho bạn. Đó l{ việc của anh ta. 
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Chúng tôi hiểu rằng bạn có nhiều tiền để trả cho bữa tối. Nhưng h~y ngồi đó v{ để anh 

ta cầm phiếu tính tiền. Đó l{ điều anh ta phải làm nếu anh ta hẹn hò với một phụ nữ. 

 
 

Đúng, bạn độc lập và bạn không cần ai mang r|c đi đổ hộ bạn hay treo những bức tranh 

cho bạn hay chạy tới cửa hiệu Home Depot và mua những thứ đồ cần thiết để sửa bồn rửa. 

Nhưng tôi không nói dối các bạn: nếu bạn để ngón tay lên môi v{ h{nh động như thể bạn 

không biết phải l{m gì hay không đủ sức để l{m điều đó, người đ{n ông của bạn sẽ bước vào 

và giải quyết điều đó cho bạn – với một nụ cười, nếu bạn thêm một câu thành thật thế n{y, 

“Cưng, cảm ơn anh nhiều vì đ~ l{m điều này giúp em – em không biết phải làm gì nếu không 

có anh.” 

 
 

Bạn thấy đấy, rất nhiều đ{n ông sẽ trở th{nh người tốt hơn nếu họ bị đòi hỏi phải trở 

thành, ừm, đ{n ông. Chúng tôi ở thời đại mới này, và phụ nữ đ~ tiếp nhận nhiều vai trò do 

sự cần thiết – tôi thừa nhận điều đó. Nhưng ở một số thời điểm nhất định, hoặc bạn phải 

thừa nhận rằng bạn sẽ trở th{nh người phụ nữ mạnh mẽ, cô đơn, hoặc bạn sẽ phải lùi lại và 

chỉ làm một phụ nữ. Phụ nữ luôn đóng nhiều vai trò – tại sao khi liên quan đến điều này, các 

bạn lại rất không sẵn lòng đóng vai trò đó, thậm chí khi điều đó sẽ cho bạn những gì bạn 

muốn và cần? Về lâu dài, làm một cô gái cho phép bạn bớt căng thẳng. Tại sao lại không đón 

nhận cơ hội thư gi~n. Vô cùng ch}n thật, tôi hứa với các bạn rằng điều đó không hề khó 

khăn, nó sẽ không giết chết các bạn, và cho dù bạn cần gì, anh ta sẽ nỗ lực để l{m điều đó 

nếu bạn cho anh ta thấy chút cảm kích. 

 

 

Hãy lấy một ví dụ từ vợ tôi và tôi: không có một ngày nào trôi qua mà chúng tôi lại không 

khen ngợi nhau vài lần, chẳng hạn như một hôm gần đ}y, vợ tôi để tôi trông lũ trẻ trong lúc cô 

ấy chạy đi l{m v{i việc lặt vặt và một số việc nhà. Cô thấy tôi mệt nhoài vì phải chạy theo lũ trẻ. 

Chạy theo lũ trẻ không phải là việc tôi không l{m được nhưng việc đó thật kiệt sức. Thôi nào. 

Tuy vậy, khi Marjorie bước vào phòng và thấy c|i nhìn đầy phiền lòng trên mặt tôi, cô ấy ngọt 

ng{o đập tập kịch bản v{o tôi v{ nói: “Steve, cảm ơn anh rất nhiều vì đ~ trông bọn trẻ - anh l{ 

người cha tuyệt vời.” Trời, tôi không thể diễn tả nổi điều đó l{m cho tôi cảm thấy tuyệt vời thế 

nào. Cô hầu như chưa nói xong thì tôi đ~ nhảy tới, đảm bảo lũ 
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trẻ không l{m vướng cô và giữ yên lặng trong khi cô làm nốt những việc cần làm. Nếu không 

có lời khen đó, tôi đ~ thấy chua chát vì phải ngồi quanh với lũ trẻ cả ngày trong khi có quá 

nhiều điều khác tôi có thể làm – và muốn làm. Các bạn thấy đấy, lời khen đó l{m tôi nhớ tại 

sao tôi lại tham gia v{o trò chơi, v{ đặc biệt tại sao Marjorie tham gia v{o đội. 

 
 

Tỏ lòng biết ơn một người đ{n ông không làm suy yếu sự tự tin của anh ta, là cách tốt 

nhất để có được điều tốt đẹp nhất từ anh chàng của bạn. Và cách tốt nhất để tỏ lòng biết ơn 

là hãy làm một cô g|i, v{ đặc biệt l{ để anh ta trở thành một người đ{n ông. 

 
 

Tôi tin rằng làm một cô gái là một nghệ thuật đ~ bị đ|nh mất – điều mà mọi người phụ 

nữ sẽ cần tới vài bài học. Vì thế tôi mạn phép được cho bạn thấy cách làm một cô gái trong 

một số tình huống cơ bản, nhưng quan trọng nhất trong đó bạn sẽ thấy mình với một người 

đ{n ông. Tôi đảm bảo, nếu anh ta thông minh, anh ta sẽ tham gia. 

 
 
 
 
 
 

 

CÁCH LÀM MỘT CÔ GÁI TRONG CUỘC HẸN 
 

 

Đừng nói với anh ta bạn thích đi đ}u – nói với anh ta loại đồ ăn v{ không gian m{ bạn 

thích, v{ sau đó để anh ta tìm ra một nơi anh ta cho rằng phù hợp với sở thích của bạn. 

 
 

Đừng nói với anh ta bạn sẽ lái xe – h~y để anh ta đưa bạn tới nơi hai người cần tới. 
 

 

Đừng nói với anh ta bạn muốn chia hóa đơn – h~y để anh ta trả tiền. 
 

 

Đừng mời anh ta lên uống rượu đêm – hãy hôn chia tay và chúc anh ta ngủ ngon v{ để 

anh ta tự nghĩ xem phải làm gì để có được điều đó (nhưng không phải trước khi thời gian 

thử th|ch chín mươi ng{y kết thúc). 
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CÁCH LÀM MỘT CÔ GÁI TRONG NHÀ 
 

 

Đừng cố gắng sửa bồn rửa bát, xe ô tô, nhà vệ sinh, hay bất cứ thứ gì khác – h~y để anh 

ta l{m điều đó. 

 
 

Đừng đem r|c đi đổ, sơn nh{, hay cắt cỏ - đó l{ việc của anh ta. 
 

 

Đừng bê những vật nặng – anh ta được sinh ra với cơ bắp để di chuyển sofa/ ti vi/ giá 

sách và những thứ tương tự. 

 
 

Đừng sợ phải làm một hai món ăn – cái bếp là bạn của cả bạn và anh ta. 
 

 

Đừng mặc áo phông vào giường h{ng đêm – một chút đồ ren của nữ chẳng làm hại ai. 
 
 
 
 
 
 

14. CÁCH CÓ ĐƯỢC CHIẾC NHẪN 
 
 
 

 

Người đ{n ông của bạn biết điều bạn muốn: cam kết tối hậu – Chiếc Nhẫn. Anh ta cũng 
 

biết điều anh ta cần: Bạn. 
 

 

Do đó, dường như rõ r{ng anh ta sẽ tự tới hiệu trang sức, chọn một chiếc nhẫn kim 

cương lớn v{ đẹp đẽ, sau đó lên kế hoạch cho một lời cầu hôn ấn tượng đủ để cho bàn cầu 

hôn của Seal – ca sĩ từng giành giải Grammy – với siêu mẫu Heidi Klum chỉ còn trông như 

lời mời đi dự buổi khiêu vũ kết thúc năm học của bọn nhóc (anh ch{ng đ~ cầu hôn trong 

một căn lều tuyết xây trên mặt sông băng có độ cao hơn 4.000 mét so với mực nước biển). 

 
 

Nhưng lời cầu hôn của bạn mãi không thấy đ}u. 
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V{ theo c|ch người đ{n ông của bạn đang h{nh động, nó sẽ không tới trong tương lai 

gần. 

 
 

Và vì vậy, bạn đợi. V{ đợi. Và lại đợi thêm chút nữa. 
 

 

Đ}y l{ c}u chuyện của quá nhiều người phụ nữ - những bạn g|i đ~ đầu tư công sức 

nghiêm túc không chỉ bởi họ yêu người đ{n ông của mình, mà còn bởi họ muốn chứng tỏ 

rằng họ chính l{ Người Ấy. Mọi người đều biết rõ cách bạn chứng tỏ với anh ta bạn l{ Người 

Ấy: Làm mọi điều mà một người vợ sẽ làm với anh ta - ủng hộ anh ta về mặt cảm xúc, chung 

thủy, nỗ lực trong phòng ngủ, thường xuyên nói với anh ta bạn yêu anh ta và chứng tỏ điều 

đó. Có thể là sống với anh ta. Có con với anh ta. Trở nên gần gũi – rất gần gũi – với mẹ, các 

chị em gái, và bạn bè anh ta. Về cơ bản, bạn trao tặng anh ta mọi điều anh ta cần và tất cả 

những gì anh ta muốn. 

 

 

Hãy nghe thử “Bức thư D}u t}y” từ một người nghe tự nhận mình l{ “Chiếc đồng hồ sinh 

học”, một phụ nữ độc th}n ba mươi mốt tuổi không con cái trong một mối quan hệ mà cô 

cảm thấy như “Hẹn hò kiểu qua đường kéo d{i ba năm.”: 

 
 

Anh ta nói với tôi anh ta yêu tôi và muốn tôi sinh con cho anh ta. Đồng hồ sinh học của 

tôi chạy như điên, v{ chúng tôi đ~ cố gắng trong ba năm qua để có thai mà không có kết quả 

(tôi cho rằng đ}y l{ một dấu hiệu). Vấn đề là anh ta nói không muốn có một mối quan hệ 

cam kết lâu dài hay hôn nhân bởi vì anh ta không muốn phải chịu trách nhiệm trước bất cứ 

ai. Trong chừng mực tôi biết về anh ta, tôi đ~ cho anh ta thấy tôi không hề giống những phụ 

nữ kh|c anh ta đ~ hẹn hò. Tôi có mặt bên anh ta khi anh ta tự làm tổn thương mình, khi anh 

ta bỏ việc, khi bố anh ta mất, khi anh ta không có việc làm trong nhiều tháng trời. Tôi đ~ 

động viên anh ta, và hỗ trợ anh ta cả về tài chính và vật chất. Tôi đ~ chờ đợi và chờ đợi, hy 

vọng anh ta sẽ cưới tôi vì tôi không cho rằng mình sẽ tìm được người khác muốn có con với 

tôi. Tôi có ngốc nghếch khi chờ đợi anh ta? Liệu tôi có nên thôi theo đuổi chuyện này? 
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Cô và quá nhiều người phụ nữ kh|c tương tự không thể hiểu tại sao, sau bao nhiêu vất 

vả, anh ta lại không cho cô điều cô cần và muốn. Để tôi giải thích rõ cho cô và các bạn. Người 

đ{n ông của bạn không hỏi cưới bạn bởi vì một hoặc nhiều lý do sau đ}y: (1) anh ta vẫn còn 

đang kết hôn với người khác; (2) bạn không thực sự l{ người anh ta muốn, hoặc câu trả lời 

thực bạn không muốn nghe; (3) bạn chưa yêu cầu anh ta cưới bạn hoặc đặt ra một cái mốc. 

 
 

Trên thực tê,sẽ tôi biết vài chàng mà các quý cô của họ hiện đang ở đúng tình trạng thế 

này. Một trường hợp nổi bật là một cặp đ~ hẹn hò một năm trước khi rốt cuộc cô ấy có thai. 

Với kinh nghiệm của mình, bà mẹ đơn th}n (cô đ~ có một cậu con trai từ mối quan hệ thất 

bại trước) biết rằng cô không có đứa con thứ hai với một người đ{n ông không có mặt ở đó 

để giúp cô nuôi lớn con mình, vì thế cô nói một c|ch đơn giản: “Em sẽ chỉ có đứa con này 

nếu anh sẵn lòng trở thành một người cha thực thụ - chứ không phải kiểu người cha bán 

thời gian/ thỉnh thoảng/ khi anh cảm thấy thích.” V{ đối mặt với triển vọng đ|nh mất cô và 

đứa con, anh ta đ~ sẵn sàng làm nhiệm vụ: Anh ta đồng ý ở bên con mình, và rời bỏ căn hộ, 

chuyển vào sống cùng cô bạn gái trong khi họ chuẩn bị cho sự ra đời của con trai. 

 

 

Ồ, cô nghĩ rằng lời cầu hôn, chiếc nhẫn, v{ đ|m cưới sẽ nhanh chóng tiếp nối sau khi đứa 

bé sinh ra. Để ghi nhận, thực ra bạn trai cô cũng đ~ tặng cô một chiếc nhẫn. Nhưng cô đ~ 

đeo chiếc nhẫn đó bảy năm, v{ mặc dù cô đ~ hy vọng, chờ đợi, và cầu nguyện có một ng{y 

cưới, tới tận hôm nay họ cũng chẳng tiến gần hơn việc đi dọc lối đi trong nh{ thờ so với 

ngày con họ sinh ra. Họ chia sẻ một ngôi nhà. Họ chia sẻ trách nhiệm làm bố mẹ. Họ chia sẻ 

hóa đơn, c|c kế hoạch, tiền mua xăng, băng ghế trong nhà thờ, và chắc chắn là chiếc giường. 

Nhưng họ không chia sẻ tên họ và giấy đăng ký kết hôn. 

 
 

Cô không thể hiểu tại sao họ lại chơi trò ở cùng nhà thay vì xây dựng một gia đình chính 

thức cùng nhau. Anh ta cảm thấy như thể họ đ~ có gia đình, v{ thực sự, không cần gì nhiều 

phải đi xa hơn những gì họ đ~ có. V{ đ}y l{ tình trạng tiến tho|i lưỡng nan. 

 
 

Bạn thấy đó, đối với một số người đ{n ông, hôn nh}n cũng được xếp cùng hạng với ăn 

rau: bạn biết đó l{ điều bạn nên l{m, nhưng bạn không thực sự muốn làm bởi vì, những 
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món thịt băm viên v{ khoai t}y chiên đầy dầu mỡ, chất béo, muối sẽ làm vị giác thỏa mãn 

hơn nhiều. Tôi đ~ nói đi nói lại với các bạn trong cuốn sách này rằng đ{n ông chúng tôi l{ 

những sinh vật đơn giản, và nếu không vì phụ nữ, chúng tôi sẽ sống kh| đơn giản – tiền sẽ 

được tiêu vào những thứ lấp lánh, thời gian của chúng tôi sẽ được d{nh để xem thể thao và 

thoát y, và phần lớn chúng tôi sẽ không có nhu cầu giữ nhà sạch, ăn mặc đẹp đẽ hay làm gì 

đó kh|c với chơi điện tử. Chúng tôi hạnh phúc khi sống theo cách này – điều đó khiến chúng 

tôi cảm thấy trẻ trung v{ vô tư lự. Hôn nhân thì không. Trách nhiệm và hôn nhân không phù 

hợp với cảm xúc đó, cho tới khi tất cả những chuyện chơi bời trở nên mệt mỏi và chúng tôi 

nhận ra chúng tôi phải trở th{nh người lớn, hoặc điều gì đó – ai đó – khiến chúng tôi trưởng 

thành. 

 
 

Nhưng đ}y l{ điều bạn cần biết: đ{n ông biết khá rõ rằng hôn nh}n l{ điều phụ nữ muốn 
 

– rằng mặc dù các bạn độc lập, mặc dù các số liệu thống kê cho thấy một nửa các cuộc hôn 

nhân ở Mỹ kết thúc bằng ly hôn, mặc cho số lượng thời gian, công việc, mồ hôi v{ nước mắt 

bạn biết bạn sẽ phải đổ vào việc xây dựng một mối quan hệ không hoàn hảo, rốt cuộc thì 

phụ nữ các bạn vẫn tin vào câu chuyện cổ tích về một người chồng, một ngôi nhà với hàng 

rào trắng v{ 2,5 đứa trẻ. 

 
 

Đ{n ông cũng biết rõ rằng họ có thể từ từ ban phát một số thứ để có cảm gi|c như họ 

đang bước gần tới bàn thờ - chỉ để giữ cho bạn chờ đợi. H~y tin tôi khi tôi nói điều n{y: đ{n 

ông làm mọi điều có mục đích, v{ trong trường hợp một người đ{n ông hẹn hò với bạn trong 

một thời gian dài, hoặc chuyển tới sống với bạn, hoặc tặng bạn một chiếc nhẫn, nhưng vẫn 

từ chối không đưa ra một ng{y cưới? Anh ta l{m như vậy chỉ để giữ bạn. Anh ta muốn có 

bạn, và anh ta không muốn ai kh|c có được bạn. 

 
 

Và tôi ở đ}y để nói với các bạn rằng, lý do duy nhất mà một người đ{n ông có thể kéo dài 

một cuộc đính hôn hay trì ho~n sự cầu hôn l{ vì người phụ nữ của anh ta không đòi hỏi anh 

ta đưa ra một ngày tháng cụ thể; cô ngồi đó một cách ngốc nghếch cho phép bạn trai tự 

quyết định khi nào thì anh ta sẵn sàng, cắt đứt cơ hội với bất cứ người chồng tương lai n{o, 

và trong một số trường hợp, chuyển vào sống cùng anh ta, và thậm chí sinh con cho anh ta. 
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Đơn giản là tôi không thể lịch sự ở đ}y. 
 

 

Điều đó đơn giản là ngớ ngẩn. 
 

 

Hãy đi guốc vào bụng người đ{n ông: nếu một người đ{n ông sẵn sàng trở thành bạn 

trai của bạn lâu dài, sống cùng bạn, trở thành một người cha quan tâm, hay tặng bạn một 

chiếc nhẫn, anh ta đ~ loại mình khỏi danh s|ch chơi bời – về mặt từ ngữ, anh ta đ~ gạch tên 

mình khỏi danh sách câu cá giải trí. Anh ta không thể đem c|c cô g|i về nhà. Anh ta không 

thể nói chuyện điện thoại hoặc nhận cuộc gọi ở nhà từ các cô gái. Anh ta không thể rời nhà 

đi gặp một cô gái khi anh ta muốn – hoặc ở lại với cô ta cả đêm. Anh ta biết không thể đưa 

tiền cho người phụ nữ nào khác bởi vì anh ta đang góp tiền với bạn. Tại sao một người đ{n 

ông trong mối quan hệ cam kết với bạn lại chấp nhận c|i danh s|ch “anh ta không thể” trên 

đ}y? 

 
 

Bởi vì anh ta muốn có bạn và không muốn mất bạn. 
 

 

Vì thế chỉ còn một bước nữa để có được phương trình hôn nh}n: việc đặt ra ng{y cưới. 

Bạn biết bạn muốn điều đó, vì thế đ}y l{ điều bạn l{m: đặt ra một số yêu cầu và tiêu chuẩn 

và yêu cầu anh ta tôn trọng điều đó – hãy nói với anh ta, “Em yêu anh, anh yêu em, chúng ta 

có một mối quan hệ tuyệt vời – mối quan hệ mà em vẫn luôn mơ ước. V{ điều em muốn bây 

giờ là kết hôn với anh. Vì thế em cần anh đặt ra một ngày cụ thể, và trả lời em sau vài tuần. 

Nếu tới lúc đó em vẫn chưa nhận được lời cầu hôn, xin anh hãy biết rằng em sẽ không ngồi 

đó chờ đợi anh quyết định khi nào sẽ bấm chiếc nút hạnh phúc của cuộc đời em. Những sắp 

xếp hiện tại của chúng ta chưa l{m em hạnh phúc.” 

 
 

Sao? Đ}y l{ một lời đề nghị hoàn toàn hợp lý. Nếu không, bạn sẽ chờ đợi bao lâu ở tình 

trạng này để rồi bạn không có được điều bạn muốn – bốn năm? Mười năm? M~i m~i? 

 
 

Kế hoạch là của bạn; đừng từ bỏ sức mạnh của mình. Ngay giây phút chúng tôi thấy bạn 

sẵn sàng từ bỏ hy vọng được đi dọc lối đi trong nh{ thờ, chúng tôi cũng sẽ xếp xó kế hoạch 

này. Và chúng tôi sẽ tiếp tục tiến về phía trước và thuê bạn, với sự lựa chọn mua nếu bạn 



https://thuviensach.vn

Ebook miễn phí tại: Webtietkiem.com 
 

  
 

cho phép chúng tôi. Đừng có trở th{nh Đại lộ Baltic trong trò chơi cờ tỷ phú – nơi bất cứ ai 

cũng có thể thả xúc xắc, hạ cánh, và trả v{i đô la để vui vẻ một chút mà không phải có chút 

nghĩa vụ hay lo lắng nào. Bạn sẽ phải tới Broadway trong trò chơi; buộc người đ{n ông của 

bạn đi vòng qua góc phố và hạ cánh ở khu nhà ở cao cấp đó – nhận ra rằng bạn là loại bất 

động sản hoàn hảo chỉ d{nh để mua. 

 
 

Lưu ý: Điều quan trọng không phải là yêu cầu người đ{n ông cưới bạn. Điều quan trọng 

l{ đưa bạn ra khỏi trạng thái tinh thần từ thời 1945 đó, nơi bạn đứng đó chờ một g~ n{o đó 

cầu hôn mình. Bạn đ~ được dạy dỗ rất rõ ràng – rằng “Mình sẽ không bao giờ đề nghị một 

người đ{n ông cưới mình” – rằng bạn đ~ mất sự nhạy cảm khi liên quan đến việc có được 

điều bạn muốn. Nhưng b}y giờ không còn l{ năm 1945 nữa! Trở lại hồi bố mẹ tôi và thế hệ 

của họ hẹn hò và kết hôn, phụ nữ có thể chịu đựng được việc sẵn sàng chờ đợi một người 

đ{n ông bởi vì thực sự những lựa chọn cho đ{n ông kh| hạn chế. Nếu một anh chàng sống 

trong trang trại, trang trại tiếp theo c|ch đó những hai dặm, và trang trại đó cũng chưa chắc 

đ~ có một cô gái – mà chỉ thêm hai chàng trai nữa – vì thế anh ta sẽ phải đi thêm hai dặm 

nữa để thực sự nhìn thấy một người bạn đời tiềm năng, chứ chưa nói đến chuyện tìm đúng 

người đó. V{ khi họ tìm hiểu nhau, thực sự tìm hiểu nhau, anh ta phải tới đó, viết những 

thông điệp nhỏ trên đ| trên đường tới đó để mọi người biết được dự định của anh ta, để lại 

lời nhắn cạnh gốc cây và gửi tín hiệu khói để cô gái biết điều gì đang diễn ra. Ồ, chuyện hẹn 

hò còn lãng mạn hơn nhiều, bởi vì những người đ{n ông biết họ phải cư xử hợp lý – không 

chỉ cho những người vợ chưa cưới, mà còn cho cả bố mẹ của người vợ chưa cưới. Những 

chàng trai phải tới nh{, xin phép được ngồi cùng trong phòng, v{ người lớn phải có mặt bởi 

vì không có bất cứ phòng thừa n{o để họ có thể ngồi riêng. Và câu chuyện tìm hiểu lên đến 

đỉnh cao khi chàng trai kéo ông bố ra một nơi, v{ vai thì ưỡn ra, cằm hất lên, hỏi xin cầu hôn 

con gái ông ấy. Và bất cứ điều gì người cha quyết định l{ điều sẽ diễn ra. 

 
 

Giờ người phụ nữ đ~ được dạy cả đời rằng nếu một người đ{n ông yêu bạn, anh ta sẽ 

tìm hiểu bạn v{ đề nghị được kết hôn. Vấn đề với điều này là giờ đ}y bạn đ~ được đ{o tạo 

để sử dụng logic của thế kỷ hai mươi trong tình huống của thế kỷ hai mươi mốt. Không còn 

chuyện có ít phụ nữ để chọn lựa – phụ nữ có mặt ở khắp nơi, l{m việc cùng đ{n ông, sống 

cùng các tòa nhà với họ, đi cùng xe buýt v{ t{u hỏa, cùng tham gia câu lạc bộ. Công nghệ thì 
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hiện đại đến mức giúp ta liên hệ với phụ nữ mà không cần tới gặp. Không còn l{ năm 1945 

nữa – ta không thể cứ bám víu lấy kiểu c|ch xưa cũ đó. C|i kiểu “Nếu anh ta muốn cưới 

mình, anh ta sẽ hỏi cưới” phải dừng lại. Bởi vì chúng tôi sẽ không hỏi khi nào thì bạn sẵn 

sàng – chúng tôi sẽ vui chơi với bạn cho tới khi bạn đưa ra c|c yêu cầu và tiên chuẩn và tuân 

thủ những điều đó. Tôi không bảo các bạn phải quỳ gối. Tôi nói với các bạn h~y đặt ra mốc 

thời gian cho chiếc nhẫn v{ ng{y th|ng cho đ|m cưới, và nói với người đ{n ông bạn muốn kết 

hôn vào những ng{y th|ng đó. 

 
 

Tôi nhận thấy điều này rất khó. Nhưng để tôi cho các bạn biết điều gì thực sự khó: hẹn 

hò/ sống chung/có con với một người đ{n ông không có ý định cưới bạn v{ t|m năm sau khi 

hai người bắt đầu, anh ta bước ra khỏi cửa và bạn bị bỏ lại trơ trọi để tìm một người đ{n 

ông mới/tự trả mọi khoản hóa đơn sau t|m năm chia sẻ với một người khác/tự nuôi con. Ồ, 

bạn có thể l{m được điều đó. Nhưng h~y nhận ra điều đó sẽ khó khăn thế nào. Tất cả những 

gì tôi gợi ý là các bạn hãy sớm giải quyết cái khoảnh khắc bất tiện đó ngay từ sớm – cho anh 

ta biết ngay từ giờ những gì bạn muốn và chờ đợi. Làm rõ với anh ta về giá trị của bạn, và 

anh ta phải trả giá mới có được bạn, nói với anh ta bạn có giá trị thế n{o như thể bạn sắp 

sửa kê khai mình trên eBay với giá trị nhiều triệu đô la. L{m rõ gi| trị của bạn: hãy nói “Em 

tôn trọng anh, em ngưỡng mộ anh, em trìu mến, em quan tâm tới anh, em đúng hẹn, em 

nhân hậu, em chung thủy, em sẽ sinh con cho anh v{ yêu chúng điên cuồng – và tất cả những 

điều này sẽ được dâng hiến với một khoản hậu hĩ. Em cần thời gian, sự chung thủy, ủng hộ, 

yêu mến, quan t}m, đúng giờ, nhân hậu, v{ c|ch cư xử đ{n ông – em cần anh mở cửa, kéo 

ghế, cần sự tôn trọng, v{ hơn hết là tình yêu của anh. Em cũng chờ đợi một chiếc nhẫn kim 

cương v{ được kho|c tay đi dọc lối đi trong nh{ thờ.” 

 

 

Khi một người đ{n ông nghe thấy điều này, anh ta sẽ chú ý, bởi vì bạn đ~ đặt giá trị cao 

cho chính mình. Anh ta sẽ thấy điều đó v{ đặt câu hỏi cho tình huống: “Cô có xứng đ|ng với 

tất cả những điều đó?” Nếu chi phí của bạn quá cao, anh ta sẽ bỏ đi. Nhưng đằng nào thì bạn 

cũng không muốn có người đ{n ông đó, phải không nào? Anh ta chỉ tìm cách thuê bạn. 

Những người đi thuê không quan tâm gì hết đến tài sản họ thuê – họ để nó xuống cấp, hư 

hại, không quan tâm trông nó thế nào. Họ sử dụng không gian đó, v{ khi họ tìm thấy chỗ kh| 

hơn, họ khước từ thuê tiếp và dọn ra ngo{i để thuê nơi mới. 
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Bạn muốn có người đ{n ông sẵn s{ng mua căn hộ cao cấp Broadway đó – người chờ đợi 

chuyện chuyển vào ở, ở lại một thời gian, chăm sóc b~i cỏ, đảm bảo c|i bơm hoạt động tốt, 

sơn lại tường, mua thêm đồ đạc, trả khoản vay cầm cố đầy đủ. Bạn biết đấy, biến ngôi nhà 

bạn thành một mái ấm. Anh ch{ng ngay đó? Anh ta l{ người chịu trách nhiệm v{ đặt ra câu 

hỏi, như bạn cần anh ta. 

 
 

Rốt cuộc, những cậu nhóc thì lêu lổng. Còn đ{n ông mới xây nhà. 
 

 

H~y đòi hỏi anh ta trở th{nh đ{n ông. Nếu anh ta không yêu bạn, anh ta sẽ không chấp 

nhận bất cứ điều gì trong số này, giờ bạn biết điều đó. Nhưng nếu anh ta yêu bạn, anh ta sẽ 

tuyên bố, sẽ chu cấp cho bạn và anh ta sẽ bảo vệ bạn. Nếu anh ta thực sự yêu bạn, lời tuyên 

bố cuối cùng sẽ l{, “Đ}y l{ vợ tôi”. Bạn có thể bắt đầu bằng, “Đ}y l{ cô g|i của tôi,” “Đ}y l{ mẹ 

của con tôi,” hoặc thậm chí, “Đ}y l{ hôn thê của tôi.” Nhưng sau v{i năm bạn cần thoát khỏi 

c|i tước hiệu hôn thê này. Tối thiểu, bạn xứng đ|ng với sự rõ ràng. Bởi vì phụ nữ không thể 

làm tốt nếu không có sự rõ r{ng. Điều các bạn đều muốn biết là: Mối quan hệ này sẽ đi đến 

đ}u? Anh có yêu em eko? Em có phải l{ Người Ấy của anh? Anh thấy tương lai n{o cho chúng 

ta? 

 
 

Tóm lại là thế - mọi người đ{n ông đều biết chuyện này rốt cuộc sẽ đến với mình. Hiện 

giờ anh ta có thể chưa sẵn s{ng, nhưng nếu bây giờ anh ta chưa sẵn s{ng nhưng bạn thì có, 

khi đó hai bạn không phù hợp lắm, phải không nào? Vì thế tại sao lại phí phạm những năm 

tháng quý giá của cuộc đời vào thứ gì đó không tới được nơi bạn muốn nó tới? Thay v{o đó, 

bạn nên tìm kiếm ai đó muốn tới nơi bạn tới. Tôi thực sự tin rằng đó l{ lý do tại sao có quá 

nhiều phụ nữ ở độ tuổi ba mươi lăm chưa kết hôn – bởi vì ở đ}u đó dọc đường đi, họ không 

cương quyết nói không rồi sống tiếp. Nhưng tôi có thể nói với các bạn từ kinh nghiệm cá 

nh}n: h~y cương quyết nói không, đặt ra vài tiêu chuẩn và quan sát xem anh ta nhanh 

chóng tuân thủ thế n{o. Lý do m{ ng{y nay tôi đ~ cưới Marjorie là vì cô ấy có các mốc thời 

gian, một số yêu cầu, và một số tiêu chuẩn. Tôi đ~ thấy những thứ đó từ sớm trong mối 

quan hệ; tôi thấy những thứ đó v{o buổi đêm mối quan hệ của chúng tôi suýt kết thúc; tôi 

thấy những thứ đó khi tôi có lại được cô ấy. Tôi sẽ nói với bạn điều này, nếu tôi vẫn giữ việc 
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làm ở nhà máy của Ford và cô ấy cần 400 đô la từ tấm séc lương th|ng 600 đô la của tôi, tôi 

cũng sẽ trao cho cô ấy. 

 
 

Tôi muốn bảo vệ cô ấy. 
 

 

Và cô khiến tôi tự h{o được l{ người đ{n ông của cô. 
 

 

Bạn cũng có thể có điều n{y. Đừng trở thành một câu chuyện đau buồn nữa. H~y đặt 

mình lên trước tiên – tới nơi bạn muốn tới, và khiến người đ{n ông của bạn trở thành con 

người tốt đẹp nhất anh ta có thể trở thành. Hãy nhớ điều này: nguyên nhân số một của thất 

bại ở đất nước này là nỗi sợ hãi. Nỗi sợ làm ta tê liệt không thực hiện h{nh động. Đừng sợ 

đ|nh mất anh ta, bởi vì nếu một người đ{n ông thực sự yêu bạn, anh ta sẽ không bỏ đi đ}u 

hết. 

 
 
 
 

 

15. TRẢ LỜI NHANH CHO NHỮNG CÂU HỎI BẠN LUÔN MUỐN HỎI 
 
 
 

 

Nếu tôi từng nói với các bạn một lần, tôi đ~ nói với các bạn cả triệu lần: đ{n ông l{ 

những sinh vật thực sự đơn giản. Và có một số chủ đề mà chúng tôi không dành nhiều thời 

gian nghĩ đến – chúng tôi sẽ chỉ trả lời câu hỏi của bạn, một cách thẳng thắn, không xua 

đuổi. Vì thế tôi đề nghị một nhóm đồng nghiệp và cộng sự nữ đặt ra một số câu hỏi cho tôi – 

những điều họ vẫn muốn biết mà những cô bạn gái họ không thể trả lời giúp một cách thỏa 

đ|ng. Họ hỏi – tôi trả lời. Các bạn có thể tham khảo dưới đ}y: 

 
 
 
 
 
 

 

ĐÀN ÔNG THẤY ĐIỀU GÌ HẤP DẪN? 
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SH: Đ{n ông có óc thẩm mỹ khác nhau, vì thế điều l{m người đ{n ông n{y mất hứng lại 

có thể cực kỳ gợi hứng cho người khác. Tuy nhiên, hãy yên tâm rằng, cho dù bạn thấy 

những nhược điểm gì khi thấy mình trong gương, đ}u đó trên tr|i đất này của Chúa, bạn vẫn 

rất “hấp dẫn” đối với ai đó – ai đó ngo{i kia vẫn bị bạn cuốn hút theo đúng c|ch đó. Một 

người phụ nữ tự tin sẽ có sức hấp dẫn đ|ng kinh ngạc, cho dù cô ấy có hình dáng thế nào. 

Đ{n ông l{ những người yêu bằng mắt, vì thế chắc chắn họ sẽ ngắm nhìn quần áo của phụ 

nữ, cách họ bước đi, c|ch trang điểm, b{n ch}n, đôi tay, sự chải chuốt – hầu như không có gì 

thoát khỏi sự chú ý của chúng tôi. 

 
 
 
 
 
 

 

ĐÀN ÔNG NHÌN NHẬN THẾ NÀO VỀ PHẪU THUẬT THẨM MỸ, KÍNH ÁP TRÒNG, MÓNG 

TAY GIẢ, VÂN VÂN? 

 
 

SH: Đối với một người đ{n ông bình thường, bất cứ điều gì bạn l{m để trông xinh đẹp 

hơn khi bạn kho|c tay anh ta đều làm anh ta hài lòng. Làm ngực, bụng, thu gọn ngực, làm 

mũi – nếu những việc đó l{m bạn cảm thấy xinh đẹp, chúng tôi đều thấy thoải m|i. Nhưng 

nếu bạn nói với người đ{n ông của mình bạn muốn l{m mũi, trong khi anh ta chẳng thấy có 

gì không ổn với chiếc mũi bạn hiện có, vậy có lẽ bạn nên nghĩ đến chuyện để yên chiếc mũi 

của mình. Tại sao bạn lại chấp nhận rủi ro để điều gì đó không ổn xảy ra khi người đ{n ông 

đ~ h{i lòng với bạn đúng như hiện tại? Tất nhiên, bạn có l{m cũng chẳng sao nếu đó l{ điều 

bạn muốn l{m cho chính mình. Nhưng một người đ{n ông sẽ không quan tâm đến điều đó 

cách này hay cách khác nếu anh ta đ~ h{i lòng với hình thức hiện có của bạn. 

 
 
 
 
 
 

 

ĐÀN ÔNG CẢM THẤY THẾ NÀO VỀ CHUYỆN HẸN HÒ VỚI PHỤ NỮ TRẺ HƠN HỌ 

NHIỀU? 
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SH: Nhiều người đ{n ông ở độ tuổi bốn mươi v{ năm mươi bắt đầu cố gắng khẳng định 

giá trị của mình bằng cách hẹn hò với những phụ nữ trẻ hơn họ nhiều. Việc đó cũng tương 

tự như việc người đ{n ông ở độ tuổi đó đi mua những chiếc xe hơi thể thao bé tẹo có động 

cơ lớn và gây nhiều tiếng ồn; họ l{m điều này bởi vì “động cơ” của họ không còn gây nhiều 

tiếng ồn nữa. Điều n{y đặc biệt chính xác nếu người đ{n ông đó không th{nh công trong 

cuộc sống. Đ}y không phải l{ điều làm mang tiếng phụ nữ; đó l{ vấn đề của đ{n ông. Nhưng 

đo|n được điều gì không? Ngay bây giờ có một anh chàng trẻ trung đang nhìn bạn, và tự 

nhủ với chính mình, “Ái ch{ – mình chắc chắn sẽ không phiền khẳng định giá trị của mình 

với cô ấy!” Có nhiều chuyện như vậy đang diễn ra, bạn biết đấy. Như tôi đ~ từng nói, mỗi 

người đều luôn có một người. 

 
 
 
 
 
 

 

ĐÀN ÔNG THÍCH PHỤ NỮ GẦY HAY PHỤ NỮ BÉO? 
 

 

SH: Đ{n ông thích mọi loại phụ nữ. Với mọi kiểu cơ thể đều có một kiểu đ{n ông phù 

hợp. Có những người đ{n ông thích phụ nữ to béo, có những người đ{n ông thích phụ nữ 

nhỏ nhắn, xinh xinh, và có những người đ{n ông thích phụ nữ giữa hai loại đó. Đủ loại. Cho 

nên không quan trọng cơ thể bạn thế nào - ở ngoài kia luôn có một người đ{n ông d{nh cho 

bạn. 

 
 
 
 
 
 

 

ANH CÓ HẸN HÒ HAY CƯỚI MỘT PHỤ NỮ HÚT THUỐC? 
 

 

SH: Tôi thì không, và phần lớn những người không hút thuốc cũng sẽ không. Da của phụ 

nữ hút thuốc bị lão hóa sớm và môi họ thường thâm lại. Thuốc l| cũng l{m họ gi{ đi từ bên 

trong. V{ đối với tôi, nó thể hiện sự yếu đuối và thiếu hiểu biết về chính sức khỏe của họ. 

Một khi những người đ{n ông không hút thuốc thấy một phụ nữ không quan t}m đến sức 
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khỏe của chính họ, ngay lập tức chúng tôi đ|nh đồng chuyện đó với việc cô thiếu khả năng 

chăm sóc cho người đ{n ông v{ con c|i mình. Phần lớn đ{n ông hút thuốc sẽ không thích một 

phụ nữ hút thuốc. Chúng tôi sẽ ngủ với bạn, nhưng chúng tôi sẽ không đưa bạn về nhà. 

 
 
 
 
 
 

 

ĐÀN ÔNG NGHĨ GÌ VỀ PHỤ NỮ KHI HỌ TĂNG CÂN, HOẶC TRÔNG KHÁC SO VỚI HỒI 

ĐẦU LÚC MỚI YÊU NHAU? 

 
 

SH: Một người đ{n ông sẽ yêu bạn cho dù thế n{o. Như chính chúng tôi cũng có bụng và 

mỡ bụng, chắc chắn chúng tôi hiểu chuyện đó ở bạn. Chúng tôi hiểu rằng trông bạn sẽ 

không giống hệt như khi chúng tôi lần đầu gặp bạn. Tuy nhiên, nếu bạn có thể giữ những 

điều đó trong phạm vi nhất định, chẳng hạn như tăng thêm năm c}n chứ không phải cả năm 

chục cân – và vẫn cứ hấp dẫn, thu xếp để trông vẫn xinh xắn với số c}n tăng thêm hoặc giảm 

đi, chúng tôi thấy ổn thỏa với chuyện đó. Nếu người đ{n ông của bạn nông cạn, anh ta sẽ 

khăng khăng không chịu nổi chuyện đó. Nhưng nếu người đ{n ông nhận ra rằng, dù tăng 

thêm vài cân, bạn vẫn cứ nỗ lực làm những điều cần thiết để trở nên hấp dẫn, anh ta sẽ thấy 

ổn thỏa với chuyện đó. 

 
 
 
 
 
 

 

ĐÀN ÔNG THÍCH PHỤ NỮ ĐI GIÀY THẤP HAY GIÀY CAO GÓT? 
 

 

SH: Gi{y cao gót, thưa c|c cô g|i. Nếu chúng tôi có thể sản xuất giày thể thao cao gót cho 

phụ nữ, chúng tôi cũng l{m. Nó thực sự hấp dẫn đối với chúng tôi. Tôi không hề biết người 

đ{n ông n{o lại thích phụ nữ đi gi{y bệt. Tôi chưa từng gặp. Chúng tôi đều nghĩ gi{y cao gót 

khiến chân các bạn đẹp hơn, khiến các bạn đi lại dáng vẻ nữ tính hơn – và cả bản thân bạn 

cũng vậy. V{ đó l{ điều hấp dẫn chúng tôi. 
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LIỆU ĐÀN ÔNG CÓ HẸN HÒ VỚI PHỤ NỮ NGU NGỐC? 
 

 

SH: Một người đ{n ông thông minh không thể hẹn hò một phụ nữ ngu ngốc. Nhưng anh 

ta có thể sử dụng một phụ nữ ngu ngốc. Phần lớn đ{n ông thông minh không muốn hẹn hò 

một phụ nữ ngu ngốc vì chúng tôi cần biết cô có thể tự lo cho chính mình và cho chuyện của 

hai người, đặc biệt nếu chúng tôi nghĩ đến chuyện cưới cô g|i đó. Cô ấy không thể bước vào 

một bữa tiệc văn phòng v{ ứng xử như một kẻ đần độn. Chúng tôi không phiền nếu có một 

người phụ nữ vừa xinh vừa ngu ngốc ở bên, nhưng chúng tôi sẽ không giữ cô ta lại. 

 
 
 
 
 
 

 

ĐÀN ÔNG NGHĨ GÌ VỀ NHỮNG PHỤ NỮ MUA ĐỒ UỐNG CHO ĐÀN ÔNG? 
 

 

SH: Đó đúng l{ một “lời mời”. Trong đầu chúng tôi nghĩ, nếu bạn muốn mua đồ uống cho 

chúng tôi, bạn muốn có chúng tôi. Và nếu chúng tôi nghĩ bạn muốn có chúng tôi, vậy thì chơi 

thôi – chúng tôi sẵn s{ng gi|ng đòn quyết định. 

 
 
 
 
 
 

 

ĐÀN ÔNG CẢM THẤY THẾ NÀO VỀ NHỮNG NGƯỜI PHỤ NỮ UỐNG RƯỢU? 
 

 

SH: Một số đ{n ông thích điều đó, nhưng một người đ{n ông không uống rượu chắc chắn 

sẽ không quan t}m đến một phụ nữ đam mê đồ uống có cồn. Tuy nhiên, hãy biết rằng không 

người đ{n ông n{o thích một phụ nữ say, trừ phi bạn học đại học v{ chúng tôi đang về phòng 

ký túc xá của bạn. Hãy nhớ, đ{n ông muốn phụ nữ luôn h{nh động như c|c quý cô. Nếu bạn 

uống khi giao tiếp xã hội, chuyện đó bình thường. Nhưng nếu người đ{n ông của 
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bạn phải dìu bạn ra ngoài, bởi vì bạn say quên trời quên đất, bạn phải b|m v{o ai đó, hoặc 

nếu bạn hét toáng lên với anh ta rằng bạn muốn uống nữa, thì sẽ là vấn đề. 

 
 
 
 
 
 

 

PHỤ NỮ CÓ NÊN MUA QUÀ TẶNG CHO ĐÀN ÔNG KHI HỌ HẸN HÒ? 
 

 

SH: Chỉ khi bạn có một mối quan hệ cam kết lâu dài. Nếu không, tất cả những gì anh ta 

nghĩ sẽ là (a) bạn có bẫy anh ta, và (b) bạn chờ đợi điều gì đó đ|p lại. Đợi xem anh ta sẽ 

mang gì tới cho mối quan hệ trước đ~ – h~y để anh ta làm người đ{n ông v{ nuông chiều 

bạn. Những người đ{n ông thực thụ thích l{m điều n{y cho người phụ nữ họ quan t}m. Lưu 

ý: Hãy cảm ơn món qu{ anh ta d{nh tặng bạn, nhưng đừng coi đó l{ dấu hiệu tối hậu rằng 

bạn sẽ nhận được chiếc nhẫn vào tuần tới. Một món quà chỉ là một món quà. Không phải là 

một dấu hiệu về những điều sẽ tới. Chỉ có h{nh động của anh ta – cách anh ta tuyên bố, bảo 

vệ, và chu cấp cho bạn – sẽ cho bạn dấu hiệu thực sự về c|ch người đ{n ông cảm thấy về bạn. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ĐÀN ÔNG CẢM THẤY THẾ NÀO VỀ NHỮNG PHỤ NỮ HỎI XIN TIỀN? 
 

 

SH: Đừng l{m điều đó ngay lúc bắt đầu mối quan hệ, trừ phi bạn hoàn toàn thoải mái với 

danh hiệu đ{o mỏ. Nhưng nếu bạn tham gia vào một mối quan hệ - chỉ có bạn và anh ta 
 

– và bạn thực sự gặp lúc khó khăn về t{i chính, h~y nói đến chuyện đó v{ xem anh ta phản 

ứng thế n{o. H~y nói, “Em thực sự khó khăn, v{ rất xấu hổ khi phải hỏi, nhưng em thực sự 

cần sự giúp đỡ của anh. Liệu anh có thể cho em vay 100 đô la để thanh toán khoản này? Em 

sẽ trả lại anh sớm nhất có thể.” Phần lớn những người đ{n ông thực sự quan t}m đến bạn sẽ 

không nghĩ gì về điều này nếu họ có số tiền đó. 
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ĐÀN ÔNG CÓ GIÚP ĐỠ NGƯỜI PHỤ NỮ CỦA HỌ XÂY DỰNG SỰ NGHIỆP? 
 

 

SH: Dĩ nhiên. Nếu bạn gặp một người đ{n ông m{ cuộc đời chưa đi đúng hướng, chưa 

hài lòng với con người hiện tại của anh ta, với số tiền anh ta kiếm được, với những gì anh ta 

l{m, thì anh ta lưỡng lự trong việc giúp bạn bởi vì anh ta vẫn phải vật lộn để đạt được mục 

tiêu và sẽ không có thời gian để giúp bạn đạt mục tiêu của bạn. Nhưng nếu mọi chuyện của 

anh ta đ~ đ}u v{o đấy và thực sự yên tâm về khả năng đ{n ông của mình, anh ta sẽ giúp. 

 
 
 
 
 
 

 

ANH CÓ PHIỀN KHÔNG NẾU NGƯỜI PHỤ NỮ CỦA MÌNH KHÔNG ĐI LÀM? 
 

 

SH: Không hề. Ngày nay, gần như l{ cần thiết việc cả chồng và vợ đi l{m để lo cho cuộc 

sống. Nhưng nếu ở vị thế có thể chu cấp mọi thứ cho nhu cầu gia đình, phần lớn đ{n ông sẽ 

không có vấn đề với việc người phụ nữ của họ ở nhà. 

 
 
 
 
 
 

 

ĐÀN ÔNG CẢM THẤY THẾ NÀO VỀ CHUYỆN PHỤ NỮ LÁI XE? 
 

 

SH: Đ}y l{ thế kỷ hai mươi mốt, vì thế phần lớn đ{n ông không có vấn đề với chuyện 

người phụ nữ của mình l|i xe. Nhưng vẫn có một số người đ{n ông cổ lỗ theo chủ nghĩa sô 

vanh cho rằng phụ nữ nên để việc lái xe cho giới tính đối lập. Tôi không biết họ sống trong 

cái hang nào. Trên thực tế l{ tôi chưa từng gặp ai. 
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CHUYỆN PHỤ NỮ THÍCH THỂ THAO CÓ QUAN TRỌNG KHÔNG? 
 

 

SH: Không. Một số đ{n ông thích điều đó, nhưng phần lớn những gì họ thích là tận 

hưởng trận đấu bóng trong yên bình. Nếu bạn không thích, hãy tìm việc gì đó kh|c để làm. 

 
 
 
 
 
 

 

ĐÀN ÔNG CÓ THÍCH MUA SẮM? 
 

 

SH: Chúng tôi sẽ đi nếu bạn buộc chúng tôi v{ đó l{ c|ch duy nhất chúng tôi có thể dành 

thời gian với bạn. Nhưng đó không phải là việc chúng tôi muốn l{m. H~y nghĩ xem: Gian 

h{nh cho đ{n ông luôn nằm ở tầng một, ngay cạnh cửa, và luôn là khu vực nhỏ nhất trong 

cửa hàng. Không có gian hàng cấp thấp, không có gian h{ng đồ cao cấp, không hề. Chỉ là 

bước v{o để chúng tôi bước vào rồi bước ra. Bạn không bao giờ bước vào và thấy đ{n ông 

lục lọi trên những giá hàng giảm gi| v{ giơ |o phông ướm lên ngực và hỏi công khai rằng họ 

mặc áo xanh lam đẹp hơn hay |o xanh l| c}y đẹp hơn. Chúng tôi bước vào và biết rõ điều 

chúng tôi muốn v{ bước ra cùng thứ đó. Hầu như không có gì hơn. V{o v{ ra: đó l{ điều 

chúng tôi thích về mua sắm. Bước v{o, v{ bước ra. 

 
 
 
 
 
 

 

ĐÀN ÔNG CẢM THẤY THẾ NÀO VỀ HẸN HÒ KHÁC MÀU DA? 
 

 

SH: Nó còn tùy thuộc v{o người đ{n ông. Nhưng thực sự, ngày nay còn ai quan tâm chứ? 

Đó không còn l{ rắc rối lớn như hồi xưa. Về c| nh}n, tôi không quan t}m. Tình yêu đến với 

mọi màu da – và nếu một người tìm thấy tình yêu v{ người đó có chủng tộc khác với anh ta 

hay cô ấy, điều đó không nên trở th{nh điều quan trọng bởi vì hai người đ~ tìm thấy tình 

yêu. Và chẳng phải đó l{ điều quan trọng nhất hay sao? Tuy nhiên, phụ nữ phải chắc rằng đó 

l{ điều họ đang hướng tới. Nếu cô ấy l{m điều đó để đạt được một vị thế n{o đó, thì đó l{ 
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một lý do kinh khủng để kết hôn với một người thuộc chủng tộc kh|c. Nhưng nếu cô ấy làm 

điều đó vì tình yêu, chuyện đó tốt cho cô ấy. 

 
 
 
 
 
 

 

TẠI SAO ĐÀN ÔNG KHÔNG THÍCH ÂU YẾM SAU KHI LÀM TÌNH? 
 

 

SH: Vì chúng tôi nóng. Chúng tôi kiệt sức. Chúng tôi đ~ phải bỏ ra nhiều sức lực, chúng 

tôi toát mồ hôi và nóng rực và chúng tôi chỉ cần bạn chờ một phút trước khi trèo sang phía 

bên kia giường và nói về chuyện ôm ấp gì đó. 

 
 
 
 
 
 

 

LÀM THẾ NÀO ĐỂ MỘT NGƯỜI ĐÀN ÔNG BIẾT ANH TA KHÔNG LÀM TA THỎA MÃN VỀ 

TÌNH DỤC? 

 
 

SH: Nói điều đó ở b{n ăn hoặc trong một chặng lái xe dài thì không hay chút nào. Chẳng 

điều gì tốt đẹp có thể xuất phát từ c|ch l{m đó. Khi bạn nghi ngờ khả năng tình dục của 

chúng tôi, chúng tôi thực sự căng thẳng và nhanh chóng trở nên bồn chồn. Tôi gợi ý bạn nên 

nói điều đó khi bạn đang h{nh động. Khi đó chúng tôi sẽ cởi mở với điều đó hơn một chút. 

H~y nói điều gì đó đại loại như, “Ồ, em thích anh làm việc n{y,” hoặc, “Điều đó tuyệt lắm, 

cưng, giờ h~y l{m theo c|ch n{y,” v{ xem anh ta v{o việc. Chúng tôi sẽ hết sức nhiệt tình 

thực hiện, bởi vì điều đó l{m chúng tôi cảm thấy chúng tôi đang l{m bạn hài lòng thay vì tiếp 

nhận lời ph{n n{n. Trong khi h{nh động, chúng tôi cởi mở với bất cứ gợi ý nào, chừng n{o 

chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi nhận được điều đó. 

 
 
 
 
 
 

 

NẾU CHÚNG TÔI MUỐN NHIỀU TÌNH DỤC HƠN MÀ KHÔNG CÓ ĐƯỢC ĐIỀU ĐÓ? 
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SH: Cho dù bạn l{m gì, cũng đừng mở đầu cuộc nói chuyện với năm từ đ|ng sợ: “Chúng 

ta cần nói chuyện.” Bản năng tự vệ của chúng tôi ngay lập tức dựng đứng lên, v{ khi đó 

chúng tôi khá tin rằng bất cứ thời gian tốt đẹp n{o chúng tôi đ~ lên kế hoạch đều sẽ bị phá 

hủy. Thay v{o đó, cố gắng nói với người đ{n ông một cách tự nhiên một c}u đại loại như, 

“Bao nhiêu từ anh cũng l{ không đủ.” Điều đó sẽ khiến anh ta biết rằng cái vạch đ~ dựng lên 
 

ở đó – anh ta còn hơn cả sẵn lòng nhảy qua đó bởi vì bạn khiến anh ta cảm thấy bạn muốn 

có anh ta, thay vì có gì đó không ổn. 

 
 
 
 
 
 

 

BAO LÂU LÀ QUÁ LÂU ĐỂ TỪ CHỐI TÌNH DỤC NẾU CHÚNG TÔI CÃI NHAU? 
 

 

SH: Một ng{y l{ qu| đủ để trừng phạt chúng tôi nếu ta đang nói về một kiểu cãi cọ nào 

đó. Bạn tức giận về điều gì đó anh ta nói về lũ trẻ và bạn không muốn tình dục cho đêm đó? 

Được thôi. Nhưng ngay ng{y mai, nếu bạn vẫn tức về chuyện lũ trẻ và nếu anh ta vỗ vào vai 

bạn mà bạn hất tay anh ta ra, đó l{ vấn đề. Đ{n ông sẽ không kiên trì với chuyện đó qu| l}u. 

Nhưng chúng tôi có thể chịu đựng tình trạng không tình dục l}u hơn nếu chúng tôi vi phạm 

niềm tin của các bạn theo c|ch n{o đó v{ chúng tôi cần phải có lại được sự tôn trọng và niềm 

tin của bạn. Chúng tôi hiểu được chừng đó. 

 
 
 
 
 
 

 

LÀM THẾ NÀO ĐỂ MỘT NGƯỜI PHỤ NỮ CÓ THỂ BIẾT ĐƯỢC NGƯỜI ĐÀN ÔNG CỦA 

MÌNH QUAN HỆ VỚI CẢ ĐÀN ÔNG VÀ PHỤ NỮ? 

 
 

SH: Tôi không biết – chỉ có những người đồng tính, hoặc phụ nữ đ~ từng hẹn hò với đ{n 

ông lưỡng tính mới có thể trả lời câu hỏi đó cho bạn. Tôi không thuộc về một trong hai loại 

đó. 
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ĐÀN ÔNG CẢM THẤY THẾ NÀO VỀ NHỮNG MỐI QUAN HỆ MỞ? 
 

 

SH: Nếu một người đ{n ông thấy ổn thỏa với “mối quan hệ mở” hoặc anh ta đề nghị kiểu 

đó, anh ta l{m như vậy bởi vì bạn không nằm trong kế hoạch lâu dài của anh ta. Anh ta 

không thấy tương lai với bạn. Cả hai người cùng có thể ngừng tất cả những kiểu nói chuyện 

như “Chúng ta muốn có chút hương vị trong mối quan hệ.” Khi một người đ{n ông yêu bạn, 

anh ta sẽ không cố gắng chia sẻ bạn với bất cứ ai – chấm hết. Khi bạn thấy rằng người đó 

sẵn lòng l{m điều đó, tôi sẽ cho bạn thấy rằng người đó không yêu bạn. Chúng tôi đơn giản 

l{ không như vậy. 

 
 
 
 
 
 

 

ĐÀN ÔNG CÓ PHIỀN KHI BẠN HỎI HỌ VỀ QUÁ KHỨ? 
 

 

SH: Có – điều đó khiến chúng tôi không thoải mái. Chúng tôi nghĩ bạn đang cố gắng đ{o 

sâu vào tâm hồn chúng tôi khi bạn bắt đầu lục lọi quá khứ của chúng tôi và có thể đ|nh gi| 

quá khứ đó. Tuy vậy, bạn vẫn có quyền biết về quá khứ của một người đ{n ông. Chỉ đừng 

hỏi chuyện đó ngay v{o cuộc hẹn đầu tiên, vì bạn sẽ không nhận được câu trả lời trung thực, 

không bao giờ. Anh ta vẫn còn chưa quyết định chuyện giữa hai người sẽ có mức độ l}u d{i 

đến đ}u – do vậy sẽ không cần phải tiết lộ chuyện riêng tư. Thậm chí đừng phí thời gian hỏi 

về người phụ nữ trước của anh ta; tất cả những gì anh ta tuyên bố sẽ là sự tổn thương, 

không phải những điều anh ta d~ l{m đối với cô ấy. Cho mối quan hệ của bạn thêm thời 

gian, và anh ta sẽ tiết lộ cho bạn điều bạn cần biết. 
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ANH CẢM THẤY THẾ NÀO VỀ MỘT NGƯỜI PHỤ NỮ KHÔNG MUỐN MANG HỌ CỦA ANH 

SAU HÔN NHÂN? 

 
 

SH: Phần lớn đ{n ông đều có vấn đề với chuyện đó. H~y nghĩ về ba c|ch người đ{n ông 

thể hiện tình yêu m{ tôi đ~ nói với các bạn. Anh ta bảo vệ, chu cấp, và tuyên bố. Và nếu 

chúng tôi không thể nói “Đ}y l{ b{ Harvey”, khi đó bạn đang lấy đi chính điều cốt lõi về cách 

chúng tôi thể hiện tình yêu. Chúng tôi cũng cần biết rằng chúng tôi có sự chung thủy của 

bạn, và thể hiện điều đó bằng cách sử dụng họ của chúng tôi. Chúng tôi thực sự không quan 

tâm mức độ quan trọng của họ bố bạn hay của dòng họ đối với bạn; chúng ta sắp sửa bắt 

đầu một gia đình. Một người đ{n ông cần biết bạn có tận tâm với gia đình n{y như bạn đ~ 

từng đối với gia đình cũ. Bạn có thể nối hai họ nếu bạn muốn, nhưng c|i họ đó thực sự phải 

giống với họ người đ{n ông của bạn. Và nếu bạn không tận tâm với điều đó, vậy tại sao bạn 

không đi cưới ông bố mình đi? 

 
 
 
 
 
 

 

CÓ NÊN LÀM NGƯỜI ĐÀN ÔNG GHEN ĐỂ ANH ẤY BIẾT RẰNG TA CÓ THỂ CÓ NGƯỜI 

ĐÀN ÔNG KHÁC NẾU TA MUỐN? 

 
 

SH: Không cần phải l{m điều đó; chúng tôi đ~ giải quyết chuyện đó. Chúng tôi khá chắc 

rằng người phụ nữ của chúng tôi có thể bỏ đi bất cứ lúc n{o. Nhưng nếu bạn làm quá mạnh 

và cố gắng làm chúng tôi ghen tuông, bạn sẽ chơi một trò chơi nguy hiểm. Làm chuyện đó 

gần như luôn tạo ra một phản xạ ở người đ{n ông; anh ta có khả năng sẽ nói, “Ồ, được thôi – 

hai người có thể cùng chơi trò đó!” Nếu bạn cảm thấy phải làm anh ta ghen bởi vì bạn không 

có được sự chú ý bạn muốn, có thể bạn muốn tham khảo chương “Đ{n ông Tôn trọng Tiêu 

chuẩn – H~y đặt ra một số”, sau đó sử dụng vài lời khuyên đó để có được người đ{n ông 

bạn cần và xứng đ|ng có được. 
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ĐÀN ÔNG CÓ THẤY ỔN THỎA VỚI CHUYỆN NGƯỜI PHỤ NỮ CÓ BẠN NAM? 
 

 

SH: Tôi khuyến cáo mạnh mẽ rằng nếu bạn có mối quan hệ toàn tâm toàn ý, mọi cuộc 

chuyện gẫu bạn có với một người bạn nam giới nên xếp lại. Hãy cất đi những bức hình hai 

người từ hồi đại học, đừng để anh bạn đó gọi đến nhà hoặc gửi qu{ hay đại loại như vậy; 

tiếp tục chuyện này hằng ngày chỉ đem đến rắc rối. H~y nghĩ về điều này: Tôi không quan 

tâm nếu bạn chỉ thấy hình cô ta trong bóng tối với ánh sáng xanh vô hình; nếu người đ{n 

ông của bạn giữ bức hình của một phụ nữ khác trong số đồ đạc của anh ta; bạn sẽ ph|t điên 

lên đúng không. Bạn có thích không nếu có một phụ nữ gọi điện đến nhà xin gặp anh ta? 

Hay anh ta nhận hoa từ cô ta? Đúng thế đấy. Điều tôi gợi ý là bạn tránh làm bất cứ điều gì 

khiến người đ{n ông có những suy nghĩ không thoải mái về bạn và một người khác – chấm 

hết. Hãy hình thành một vòng tròn cho hai người v{ đừng để bất cứ ai kh|c tham gia, đặc 

biệt l{ “bạn bè” đ{n ông. Bạn sẽ mừng vì đ~ l{m thế. 

 
 
 
 
 
 

 

TẠI SAO MỘT SỐ ĐÀN ÔNG ĐÁNH PHỤ NỮ? 
 

 

SH: Phần lớn là do yếu đuối và nhu cầu kiểm so|t điều gì đó trong đời họ. Nhưng tôi 

thấy rằng những người đ{n ông đ|nh phụ nữ lại không bao giờ đ|nh đ{n ông. Họ yếu đuối 

như vậy đó. 

 
 
 
 
 
 

 

THẾ CÒN BẠN GÁI – ANH CẢM THẤY THẾ NÀO VỀ HỌ? 
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SH: Chúng tôi chẳng phiền gì về các cô bạn g|i. Ý tôi l{, người đ{n ông của bạn không thể 

bảo bạn đừng có bạn gái nữa cũng như bạn không thể bảo anh ta đừng có đi chơi golf với 

đ|m đ{n ông. Bạn gái chẳng có vấn đề gì hết. 

 
 
 
 
 
 

 

ĐÀN ÔNG CẢM THẤY THẾ NÀO VỀ CHUYỆN NGỒI LÊ ĐÔI MÁCH? 
 

 

SH: Chúng tôi ghét những chuyện ngồi lê đôi m|ch. Nhưng chúng tôi biết chúng tôi 

không thể ngăn chặn chuyện đó. Đó l{ x}m phạm riêng tư, v{ một người đ{n ông kh| tự tin 

rằng nếu bạn và bạn mình sẵn lòng nói về người khác, vậy thì bạn của bạn có lẽ cũng nói về 

bạn và anh ấy. Hãy ghi nhớ điều đó lần tiếp theo bạn bắt đầu nói về chuyện hoàn toàn của 

người khác. 

 
 
 
 
 
 

 

ĐÀN ÔNG CÓ NÓI VỀ NGƯỜI PHỤ NỮ CỦA HỌ VỚI NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÁC? 
 

 

SH: Không, nếu cô ấy l{ Người Ấy. Những bà vợ và những người quan trọng kh|c l{ điều 

cấm kỵ trong câu chuyện giữa những người đ{n ông, bởi vì không người đ{n ông n{o muốn 

bạn mình nghĩ về người phụ nữ của họ theo bất cứ cách nào, theo cách lãng mạn hay hấp 

dẫn thì lại càng không. Mọi người đ{n ông đều rõ ràng về điều này. Tuy nhiên, nếu bạn 

không phải l{ Người Ấy – bạn chỉ l{ ai đó m{ chúng tôi có quan hệ tình dục trong quá trình 

tìm kiếm Người Ấy – vậy thì anh ta sẽ nói về bạn, chắc chắn là vậy. 

 
 
 
 
 
 

 

ĐỨNG VỀ PHÍA MẸ ANH ẤY CÓ PHẢI LÀ CHUYỆN QUAN TRỌNG? 



https://thuviensach.vn

Ebook miễn phí tại: Webtietkiem.com 
 

  
 

SH: Nghe này, nếu bạn không có quan hệ tốt với mẹ anh ta, v{ b{ không quan t}m đến 

bạn, điều đó sẽ rất căng thẳng. Bất cứ người phụ nữ n{o đ~ có quan hệ với một người đ{n 

ông hẹn hò cùng hơn chín mươi ng{y đều nên gặp gia đình anh ta rồi, và nếu anh ta chưa 

giới thiệu bạn, vậy thì bạn phải hỏi lý do, hoặc bạn nên chấp nhận rằng anh ta không quan 

t}m đến việc gây dựng mối quan hệ lâu dài với bạn. Nếu bạn đ~ đủ tốt đối với anh ta để tới 

được giường của anh ta, bạn phải đủ tốt để gặp mẹ anh ta. 

 
 
 
 
 
 

 

NẾU CHỊ GÁI NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG THÍCH BẠN GÁI ANH ẤY. LIỆU ANH ẤY CÓ CHIA 

TAY VỚI CÔ TA? 

 
 

SH: Không đ}u. Không người đ{n ông n{y chia tay với bạn gái bởi vì cô ấy không hòa 

thuận với c|c th{nh viên gia đình (ngo{i mẹ anh ta). Một bà chị gái đ}u cần phải tới nhà và 

trở thành một phần của chức năng gia đình nếu không thể hòa thuận với người phụ nữ mà 

em trai họ yêu. Điều tương tự cũng đúng với anh em họ, các bà cô và ông chú. 

 
 
 
 
 
 

 

NẾU ANH ẤY KHÔNG THÍCH GIA ĐÌNH BẠN, LIỆU ANH ẤY CÓ Ở LẠI VỚI BẠN? 
 

 

SH: Nếu bạn đặt gia đình lên trên anh ta, anh ta sẽ ra đi. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ĐÀN ÔNG CẢM THẤY THẾ NÀO VỀ BỐ CỦA ĐỨA TRẺ? 
 

 

SH: Không sao cả - đ{n ông biết đứa trẻ có cha, và nếu tham gia vào cuộc đời đứa trẻ, 

chúng tôi hiểu rằng chúng tôi sẽ phải có tương t|c nhất định với anh ta. Nhưng người đ{n 
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ông mới cần được tới nhà bạn một cách thoải mái. Nếu anh ta có mối quan hệ cam kết lâu 

dài với bạn và anh ta thấy bọn trẻ l{m gì đó sai m{ lại không thể nói gì với chúng, khi đó bạn 

không cho anh ấy l{m người chu cấp và bảo vệ như anh ta muốn, v{ đó sẽ là vấn đề đối với 

anh ấy. Bạn không thể để một người đ{n ông mua quần |o đi học, giúp lợp m|i nh{, cho đồ 

ăn v{o tủ lạnh v{ mua xăng ô tô, rồi lại bảo anh ấy không có quyền làm một hình mẫu người 

cha – nếu không phải l{ người cha thực thụ - của lũ trẻ. Nếu như vậy, thì việc anh ấy ở đó có 
 

ý nghĩa gì? Bạn sẽ phải tự tìm ra một mức cân bằng n{o đó – một mức cho phép cha của con 

bạn làm nhiệm vụ của mình, nhưng cũng cho phép người đ{n ông mới của bạn làm việc của 

anh ấy. Và nếu anh ấy không thể tham gia vào việc nuôi lũ trẻ, điêu đó có thể giải thích tại 

sao cha lũ trẻ đ~ bỏ đi. 

 
 
 
 
 
 

 

LIỆU NGƯỜI ĐÀN ÔNG CÓ MONG ĐỢI TÔI TRỞ THÀNH BẠN CỦA MẸ CÁC CON ANH 
 

ẤY? 
 

 

SH: Nghe này, chỉ có vài Will và Jada Pinkett Smiths trên thế giới này. Nếu anh ta là một 

trong số họ, chúc mừng. Nhưng thực sự, anh ta không mong gì lắm việc hai người sẽ hòa 

hợp đ}u, v{ vì thế anh ta sẽ chẳng ép buộc gì bạn trong chuyện này. 

 
 
 
 
 
 

 

NẾU LÀM PHIỀN NGÀY LÀM VIỆC CỦA ANH ẤY ĐỂ NÓI CHUYỆN THÌ CÓ ỔN KHÔNG? 
 

 

SH: Nếu bạn gọi để nói, “Em có một ngạc nhiên cho anh khi anh về nh{,” đó l{ sự 

làm phiền tốt. Nhưng nếu đó l{ cú điện thoại để nói về những vấn đề tủn mủn? Không phải 

là cuộc gọi hay. Chỉ bởi vì bạn cảm thấy muốn nói gì v{o ngay gi}y phút đó không có nghĩa là 

điều đó nên được nói ra. 
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TÍN HIỆU QUỐC TẾ CỦA ĐÀN ÔNG CHO VIỆC “ANH KHÔNG CÒN LẮNG NGHE EM NỮA”? 
 

 

SH: Khi một người đ{n ông trả lời bất cứ câu nào bạn hỏi (hoặc anh ta nghĩ anh ta nghe 

thấy, dù bạn không hề hỏi), có lẽ anh ta không lắng nghe bạn nữa. Tín hiệu là khi anh ta trả 

lời. Nếu anh ta quan tâm, anh ta sẽ bắt tay vào giải quyết bất cứ điều gì bạn đang nói đến, và 

nếu sau đó bạn vẫn tiếp tục nói, anh ta sẽ không nghe nữa. 

 
 
 
 
 
 

 

ĐÀN ÔNG THÍCH PHỤ NỮ NẤU NƯỚNG HƠN PHỤ NỮ KHÔNG LÀM VIỆC ĐÓ? 
 

 

SH: Bây giờ chuyện “Em không nấu nướng” thực sự là chuyện lớn. Nếu bạn cực kỳ xinh 

đẹp và bạn không nấu nướng, chúng tôi có thể bỏ qua. Nhưng nếu chúng ta đ~ kết hôn và 

bạn không còn xinh đẹp như xưa v{ bạn lại không nấu nướng? Bạn đang đòi hỏi quá nhiều – 

bạn không coi trọng chúng tôi. Đ{n ông đ|nh gi| cao một người phụ nữ biết nấu ăn ngon. Đ}y 

l{ tin tốt cho những phụ nữ không biết nấu nướng: mọi vấn đề về nấu nướng bạn có trong 

bếp có thể được cân bằng nếu bạn thực sự biết nấu nướng trong phòng ngủ. 

 
 
 
 
 
 

 

ĐÀN ÔNG CÓ BÍ MẬT ĐÁNH GIÁ LIỆU BẠN CÓ PHẢI LÀ NGƯỜI MẸ TỐT, NGƯỜI BIẾT 

THU VÉN CHO GIA ĐÌNH, VÀ ĐẠI LOẠI THẾ? 

 
 

SH: Chắc chắn rồi. Khi cân nhắc liệu có tham gia vào mối quan hệ tận tâm với bạn, chúng 

tôi sẽ nghĩ xem ngôi nh{ của chúng tôi sẽ thế nào, liệu bạn có trở thành một người mẹ tốt, 

liệu bạn có đủ khả năng giải quyết các vấn đề t{i chính v{ đưa ra những quyết định sáng 

suốt. Bạn nên đ|nh gi| chúng tôi theo c|ch tương tự như vậy. 
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ĐÀN ÔNG CẢM THẤY THẾ NÀO VỀ CÁCH NGƯỜI PHỤ NỮ TRÔNG NOM NHÀ CỬA? 
 

 

SH: Đ{n ông không thể chịu được phụ nữ không sạch sẽ. Khi bạn bè tới nhà, bạn có nghĩ 

chúng tôi sẽ muốn cho họ thấy một ngôi nh{ đầy rác? Chúng tôi sẽ mời mẹ tới nh{ để ngồi 

trên một cái ghế dài trong một phòng khách bẩn thỉu? Tôi không nghĩ vậy. Ngôi nhà trông 

thế nào là phản ảnh về bạn; mọi người sẽ không bước v{o m{ nói “Anh ta để nhà cửa bẩn 

qu|”; họ sẽ nói, “Cô để nhà cửa bẩn qu|.” Cho dù x~ hội thay đổi thế n{o hay đ{n ông giữ bao 

nhiêu trách nhiệm trong gia đình, điều quan trọng nhất là mọi người vẫn chờ đợi người phụ 

nữ biến ngôi nhà thành tổ ấm – một tổ ấm sạch sẽ. Đ{n ông chúng tôi cũng chẳng khác gì. 

Chúng tôi thích khi các bạn bày nến v{ hoa v{ đồ sứ v{ đồ bạc, v{ chúng tôi thích bước vào 

một ngôi nhà sạch. Giờ đ}y nếu cả hai vợ chồng cùng đi l{m v{ bạn không có thời gian để 

dọn dẹp nhà cửa, và tôi không muốn dọn dẹp nhà cửa, vậy thì chúng ta cần bỏ ra chút tiền 

để thuê người dọn dẹp! Nhưng đơn giản là không thể để ngôi nhà bẩn thỉu. 

 
 
 
 
 
 

 

ĐÀN ÔNG TÌM KIẾM NHỮNG CHI TIẾT CỤ THỂ, NHƯ TÍN DỤNG, KHI HỌ CÂN NHẮC 

CAM KẾT LÂU DÀI? 

 
 

SH: Có. Điều đó quyết định chúng tôi sẽ phải làm nhiều bao nhiêu, và phải sắp xếp thế 

n{o để có thể chu cấp cho bạn. Đó không hẳn là việc có thể làm tan vỡ một mối quan hệ. 

Nhưng chắc chắn đó l{ một nhân tố m{ đ{n ông c}n nhắc. 

 
 
 
 
 
 

 

LIỆU ĐÀN ÔNG CÓ ĐI THEO PHỤ NỮ RỜI CHUYỂN NƠI Ở VÌ SỰ NGHIỆP CỦA CÔ ẤY? 
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SH: Chúng tôi sẽ đi theo bạn tới nơi bạn có công việc mới nếu chúng tôi chắc chắn 

về khả năng đ{n ông của mình và tự tin rằng chúng tôi vẫn có thể chu cấp cho bạn theo cách 

chúng tôi muốn và cần. Nhưng nếu chúng tôi phải đ|nh đổi mọi thứ chúng tôi đ~ phấn đấu 

xây dựng, và không có bằng chứng nào rằng chúng tôi sẽ làm lại được từ đầu trong khi bạn 

làm công việc mới, khi đó sẽ là một xung đột khó khăn. 

 
 
 
 
 
 

 

LIỆU ĐÀN ÔNG CÓ CẦN ĐƯỢC ĐI TƯ VẤN? 
 

 

SH: Chúng tôi chỉ quan t}m đến việc đó nếu nó có ích đối với chúng tôi. Nếu chúng tôi 

nghĩ sẽ đ|nh mất bạn và việc tới tư vấn sẽ giúp chúng ta ở bên nhau, chúng tôi sẽ đi. Nhưng 

nếu việc đó không có ích đối với chúng tôi, chúng tôi chẳng thấy có lý do n{o để ngồi trên 

ghế và nói chuyện với một người cầm tập giấy ghi chép, mọi cử động của mình đều bị đ|nh 

giá. 

 
 
 
 
 
 

 

ĐÀN ÔNG CẢM THẤY THẾ NÀO VỀ NGẠC NHIÊN? 
 

 

SH: Chúng tôi thích những điều ngạc nhiên. Nhưng đừng chờ đợi phản ứng giống như 

phái nữ. Chúng tôi sẽ không vỡ tan thành từng mảnh và khóc òa lên vì bạn mang một món 

quà về nhà hay lên kế hoạch cho một chuyến đi đặc biệt hay tổ chức một bữa ăn tối đột xuất 

đầy lãng mạn và dễ thương. Điều đó không được đ{n ông lắm. 

 
 
 
 
 
 

 

ĐÀN ÔNG CÓ LO LẮNG VỀ CHUYỆN NGƯỜI PHỤ NỮ LỪA DỐI? 
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SH: Phần lớn đ{n ông chúng tôi không lo lắng về chuyện đó ở mức độ như phụ nữ, bởi vì 

chúng tôi biết bản chất của các bạn khác với chúng tôi. Các bạn thận trọng hơn khi lựa chọn 

bạn đời, và các bạn có tiêu chuẩn cao hơn khi quyết định sẽ ngủ cùng ai. Chúng tôi nghĩ điều 

này làm giảm đ|ng kể khả năng phụ nữ lừa dối. 

 
 
 
 

 

LỜI CẢM ƠN 
 
 
 

 

Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn đối với những thính giả tuyệt vời của chương trình Buổi 

sáng với Steve Harvey, những người đ~ truyền cảm hứng cho tôi bằng những câu hỏi của 

họ về các mối quan hệ. 

 
 

Tôi muốn cảm ơn Denene Millner, người có một nhiệm vụ đ|ng nản là ghi lại lời tôi và 

đôi khi l{ những trích dẫn độc đ|o, để lo{i người có thể đọc được. Nói cách khác, tôi sử dụng 

cô ấy như người phiên dịch và cô ấy đ~ xoay xở theo cách tuyệt vời để khiến những suy 

nghĩ của tôi trở nên thú vị và sâu sắc đối với người đọc. 

 
 

Tới Shirley Strawberry, người cùng dẫn với tôi trong chương trình buổi sáng, và tới 

Elvira, nh{ b|o: hai người đ~ cùng ngồi với tôi qua từng buổi viết và từng buổi biên tập và 

khía cạnh của phụ nữ m{ đ{n ông chúng tôi không thể biết. Đ}y l{ hai quan điểm rất khác 

nhau, một từ một phụ nữ độc thân không có con và hai từ một phụ nữ có con nhỏ v{ đ~ ly 

hôn, cho phép tôi có được rất nhiều câu hỏi, mà cuốn sách này sẽ không thể sâu sắc như vậy 

nếu thiếu những câu hỏi đó. 

 
 

Tới vợ tôi, Marjorie, người đ~ khiến cuộc đời tôi thật trọn vẹn, đủ đầy, và quan trọng 

hơn hết, thật hạnh phúc đầm ấp đến mức nó cho phép tôi được ngồi xuống v{ nghĩ xa hơn 

hoàn cảnh hiện tại của mình. Tinh thần vui vẻ của cô ấy đ~ khiến tôi trở thành một con 

người vui vẻ hơn v{ điều đó đ~ cho phép tôi chia sẻ được nhiều hơn lúc trước. 
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Và tới người cha tuyệt vời của tôi, người đ~ tạo ra mọi hạnh phúc tôi biết đến trên đời, 

tôi tặng người mọi vinh quanh, vinh dự, và ca ngợi. 

 

 

 

Truy cập: Webtietkiem.com để tải thêm nhiều ebook miễn phí khác. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

[1] Diễn viên hài, nhà hoạt động xã hội, nh{ văn người Mỹ. Năm 1984, ông th{nh lập một công ty chuyên cung cấp sản 

phẩm giảm cân. 
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