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GIƠ� I	THIE�̣ U
Tôi	nghe	tha�y	tie�ng	gót	giày	của	cô	gõ	trên	ne�n	xi	măng,	càng	lúc	càng
do� n	dập,	càng	lúc	càng	o� n	ã.	Cô	đang	chạy	lên	ta�ng	ba	của	bãi	đo� 	xe	-	cô
không	đi	thang	máy	mà	chạy	giữa	đường,	co� 	ba� t	kip̣	trước	khi	tôi	tới
được	xe	của	mıǹh	hoặc	ne�u	tôi	ba� t	đa�u	dong	xe	đi	thı	̀sẽ	ngăn	lại.	Ngay
khi	tôi	sa�p	ngo� i	xuo� ng	ghe� 	sau,	cô	ba� t	kip̣	tôi:	“Steve	Harvey!	Steve
Harvey!	Tôi...	có	được...	nha�n	ro� i...”	cô	nói,	vừa	va�y	tay	trái	vào	mặt	tôi
vừa	thở	do� c	sau	bài	the� 	dục	nga�u	hứng	vừa	ro� i.	Cô	nuo� t	khan,	la�y	hơi,	và
lại	tie�p	tục	nói:	“Anh	đã	nói	hãy	bảo	ra�ng	ke� t	hôn	là	yêu	ca�u	ba� t	buộc	và
ne�u	anh	a�y	muo� n	duy	trı	̀quan	hệ	giữa	hai	đứa	thı	̀nha� t	điṇh	phải	ca�u
hôn	tôi.	Tôi	đã	làm	như	anh	bảo	và	tôi	đã	thành	công,	Steve	Harvey	à.
Tôi	có	được	nha�n	ro� i!”
Thực	ra	tôi	nghe	những	câu	chuyện	như	vậy	ha�ng	ngày:	nhie�u	phụ	nữ
gửi	thư	cho	tôi,	nói	họ	ước	đã	có	cuo� n	sách	đa�u	tiên	tôi	vie� t,	Cư	xử	như
đàn	bà,	suy	nghĩ	như	đàn	ông,	trên	kệ	sách,	khi	họ	phı	́phạm	thời	gian
với	những	gã	cha�ng	ra	gı;̀	vài	phụ	nữ	gửi	email	ke� 	cho	tôi	nghe	giá	mà
họ	đã	nhận	chân	được	to� t	hơn	giá	tri	̣của	chàng	trai	mıǹh	đang	na�m	giữ
khi	bie� t	trước	được	động	cơ	thúc	đa�y	đàn	ông,	đie�u	tôi	đã	chia	sẻ	trong
cuo� n	sách;	còn	những	người	khác	thı	̀gọi	tới	chương	trıǹh	Buổi	sáng	của
Steve	Harvey	hay	trıǹh	bày	trong	các	buo� i	ký	tặng	sách,	hội	thảo	trên	đài
phát	thanh,	và	những	la�n	tôi	xua� t	hiện	trên	truye�n	hıǹh,	hoặc	gửi	câu
hỏi	đe�n	trang	ke� t	bạn	trực	tuye�n	của	tôi,	cảm	ơn	vı	̀tôi	đã	chia	sẻ	những
nhận	điṇh	của	mıǹh	và	nguyện	sẽ	ghi	nhớ	lời	khuyên	của	tôi	khi	họ	tım̀
kie�m,	bước	vào	và	vượt	qua	mọi	khó	khăn	trong	quan	hệ	với	người	khác
giới.	Với	hơn	hai	triệu	bản	được	bán	ra	và	được	dic̣h	ra	nhie�u	ngôn	ngữ
khác	nhau	tại	hơn	ba	mươi	nước,	tôi	tự	hào	khi	bie� t	những	đie�u	tâm
huye� t	tôi	đe� 	cập	trong	Cư	xử	như	đàn	bà,	suy	nghĩ	như	đàn	ông	đã	được
lıñh	hội,	cân	nha� c,	thảo	luận	và	được	hoan	nghênh	trên	toàn	the� 	giới.
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Tôi	cũng	vô	cùng	bie� t	ơn	những	cơ	hội	mà	cuo� n	sách	đã	đem	lại.	Trên
một	chương	trıǹh	buo� i	sáng	của	đài	truye�n	hıǹh	quo� c	gia	và	trên	một
trong	các	tạp	chı	́phụ	nữ	danh	tie�ng	được	ưa	chuộng	trên	toàn	the� 	giới,
tôi	được	mệnh	danh	là	chuyên	gia	ve� 	quan	hệ	nam	nữ	(mặc	dù	tôi	thı̀
nghı	̃mıǹh	chı	̉đơn	thua�n	là	chuyên	gia	ve� 	tâm	lý	đàn	ông,	ve� 	cách	thức
họ	tư	duy	và	lý	do	họ	hành	động	như	đang	hành	động).
Tôi	sẽ	ra� t	trung	thực.	Tôi	đã	không	mong	chờ	những	đie�u	đó.	Khi	ba� t	tay
vie� t	cuo� n	sách	đa�u	tiên,	tôi	chı	̉có	ý	điṇh	chia	sẻ	với	những	người	phụ
nữ	đã	gửi	câu	hỏi	tới	mục	“Bức	thư	dâu	tây”	trong	chương	trıǹh	phát
thanh	do	tôi	đảm	trách	cũng	như	đe�n	xem	các	buo� i	die�n	hài	ro� i	gật	gù
trước	nhận	xét	của	tôi	ve� 	tıǹh	yêu	và	những	mo� i	quan	hệ,	tặng	họ	một
ca�m	nang	đe� 	hie�u	đàn	ông	nghı	̃gı	̀ve� 	tıǹh	yêu,	tıǹh	dục,	hẹn	hò	và	hôn
nhân.	Hy	vọng	duy	nha� t	của	tôi	là	cuo� n	sách	sẽ	giúp	phụ	nữ	vuợt	qua
những	la�m	tưởng,	những	ne�p	nghı	̃sáo	mòn	và	những	gı	̀họ	hay	nói	khi
buôn	chuyện	với	nhau,	những	thứ	a�y	tác	động	tiêu	cực	đe�n	cách	hành
xử	của	họ	trong	quan	hệ	với	đàn	ông	chúng	tôi;	và	ý	điṇh	của	tôi	là
thông	báo	cho	họ	bie� t	đàn	ông	chúng	tôi	thực	sự	the� 	nào	và	phụ	nữ	ca�n
phải	làm	gı	̀đe� 	chie�n	tha�ng	khi	“chơi	trò	hẹn	hò”	với	chúng	tôi.
Y� 	điṇh	của	tôi	thực	sự	trong	sáng:	tôi	quan	tâm	sâu	sa� c	đe�n	những	việc
này	bởi	tôi	là	một	người	cho� ng,	một	người	con,	và	một	phát	thanh	viên
ha�ng	ngày	nói	chuyện	với	hàng	triệu	phụ	nữ	thông	qua	chương	trıǹh
phát	thanh	của	mıǹh,	và,	lý	do	quan	trọng	nha� t,	tôi	là	cha	của	bo� n	cô
công	chúa	-	những	thie�u	nữ	trẻ	đẹp	xứng	đáng	gặp	được	những	người
đàn	ông	to� t	bie� t	yêu	thương	chúng,	tôn	trọng	chúng	và	chăm	sóc	chúng
đúng	như	chúng	ha�ng	mong.
Tuy	vậy,	tôi	đã	nhận	tha�y	những	gı	̀trıǹh	bày	trong	Cư	xử	như	đàn	bà,	suy
nghĩ	như	đàn	ông	quả	thực	chưa	đủ.	Khi	đi	kha�p	cả	nước	to� 	chức	hội
thảo	ve� 	các	mo� i	quan	hệ,	tôi	phát	hiện	ra�ng	mặc	dù	tôi	đã	giải	thıćh	tha�u
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đáo	ve� 	những	động	cơ	thúc	đa�y	đàn	ông,	song	phụ	nữ	va�n	còn	vô	so� 	câu
hỏi	ve� 	việc	tại	sao	đàn	ông	lại	hành	động	và	phản	ứng	như	vậy	trong
nhie�u	tıǹh	huo� ng	lãng	mạn	khác	nhau.	Ne�u	tôi	nói	với	một	nhóm	phụ
nữ	ra�ng	thứ	duy	nha� t	chi	pho� i	đàn	ông	là	công	việc	của	họ,	so� 	tie�n	họ
kie�m	được	và	vi	̣trı	́của	họ	trong	xã	hội,	phụ	nữ	muo� n	bie� t	tại	sao	đo� i	với
đàn	ông	sự	o� n	điṇh	lại	quan	trọng	hơn	tıǹh	yêu.	Ne�u	tôi	nói	đàn	ông	the�
hiện	tıǹh	yêu	ba�ng	việc	chu	ca�p	tài	chıńh,	tuyên	bo� 	tıǹh	cảm	và	bảo	vệ
người	quan	trọng	đo� i	với	họ,	khán	giả	của	tôi	muo� n	bie� t	tại	sao	đàn	ông
không	the� 	yêu	theo	cách	phụ	nữ	yêu	-	theo	sự	mách	bảo	của	con	tim.
Các	câu	hỏi	tôi	tập	trung	trả	lời	trong	chương	“Trả	lời	nhanh	những	câu
hỏi	luôn	thiêu	đo� t	tâm	can	phụ	nữ”	-	từ	các	câu	hỏi	như	“Đàn	ông	tha�y
the� 	nào	là	gợi	cảm?”	và	“Bạn	có	phie�n	lòng	ne�u	người	phụ	nữ	của	mıǹh
không	đi	làm?”	đe�n	“Đàn	ông	có	cha�p	nhận	người	phụ	nữ	của	mıǹh	có
bạn	khác	giới	không?”	và	“Đứng	ve� 	phıá	mẹ	anh	ta	có	phải	là	việc	quan
trọng?”-	chı	̉là	một	pha�n	năm	mươi	những	chủ	đe� 	mà	tôi	đã	không	đe�
cập	tới.
Cũng	có	khá	nhie�u	ba� t	đo� ng.	Một	so� 	người	cha� t	va�n	tại	sao	tôi	khuyên
phụ	nữ	không	nên	lên	giường	với	đàn	ông	ıt́	nha� t	là	trong	90	ngày	khi
đang	tım̀	hie�u	ý	điṇh	của	anh	ta.	Một	so� 	lập	luận	ra�ng	ne�u	dám	đưa	ra
những	tiêu	chua�n,	yêu	ca�u	và	nói	tha�ng	với	đàn	ông	ra�ng	mıǹh	đang	tım̀
kie�m	mo� i	quan	hệ	nghiêm	túc,	họ	sẽ	đe� 	tuột	ma� t	người	đàn	ông	có	the�
quan	tâm	đe�n	họ;	những	người	khác	thı	̀đặt	câu	hỏi	liệu	tôi,	một	nghệ	sı̃
hài	đã	ly	di	̣hai	la�n,	có	đủ	tư	cách	đe� 	khuyên	phụ	nữ	làm	the� 	nào	có	được
mo� i	quan	hệ	hạnh	phúc	be�n	lâu	hay	không.
Những	câu	hỏi	a�y,	những	nhận	xét	a�y,	những	hoài	nghi	a�y,	những	đòi	hỏi
làm	sáng	tỏ	va�n	đe� 	và	những	câu	hỏi	đặt	thêm	nữa	a�y,	ta� t	cả	cho	tôi	tha�y
phụ	nữ	là	tạo	vật	hie�u	kỳ	nha� t	mà	Chúa	tạo	ra;	và	dù	cho	tôi	có	dùng
mọi	cách	đe� 	giải	thıćh	một	đie�u	gı	̀đó	cho	vợ	tôi,	con	gái	tôi,	với	bạn	bè
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và	đo� ng	nghiệp	nữ,	và	đặc	biệt	là	độc	giả	của	Cư	xử	như	đàn	bà,	suy	nghĩ
như	đàn	ông,	họ	va�n	cứ	muo� n	nghe	thêm	nhie�u	lời	giải	đáp	hơn	nữa
ngoài	những	gı	̀tôi	đã	cung	ca�p	trong	cuo� n	sách	đa�u	tiên,	và	cho	da�u	tôi
hay	ba� t	kỳ	người	đàn	ông	nào	khác	có	nói	đi	nói	lại	bao	nhiêu	la�n	ra�ng
họ	nên	suy	nghı	̃và	hành	động	hơi	khác	một	chút	trong	cách	cư	xử	với
đàn	ông,	họ	va�n	cứ	do	dự.	Một	pha�n	là	vı	̀những	phụ	nữ	khác,	mẹ	của	họ,
dı	̀của	họ,	các	phụ	nữ	lớn	tuo� i	trong	gia	đıǹh,	bạn	bè,	và	biên	tập	viên
của	các	tạp	chı	́phụ	nữ	(ha�u	he� t	là	nữ)	là	những	người	chủ	ye�u	có	ảnh
hưởng	đe�n	cách	cư	xử	của	phụ	nữ	trong	quan	hệ	với	nam	giới.	Ra� t	hie�m
khi	đàn	ông	bộc	lộ	suy	nghı	̃của	mıǹh	ve� 	việc	hẹn	hò	và	cam	ke� t,	còn	nói
cho	phụ	nữ	bie� t	làm	the� 	nào	đe� 	mo� i	quan	hệ	tie�n	trie�n	thı	̀lại	càng	hie�m
hơn	ga�p	bội.	Do	đó,	khi	một	người	đàn	ông	đe� 	cập	tha�ng	tha�n	ve� 	chủ	đe�
này,	thường	là	anh	ta	dường	như	đi	ngược	lại	ta� t	cả	những	lời	khuyên
mà	trước	nay	phụ	nữ	đã	nghe.	Vậy	nên	tôi	hie�u	được	vı	̀sao	nhie�u	phụ
nữ	do	dự	khi	áp	dụng	lời	khuyên	ve� 	chie�n	thuật	của	tôi	-	tôi	hie�u	ra�ng
nó	ha�n	đã	khie�n	cho	họ	sợ.
Nói	cách	khác	thı	̀những	câu	hỏi,	những	mo� i	quan	tâm,	những	lời	than
phie�n,	những	tie�ng	la	hét	của	các	bạn	luôn	đeo	đuo� i	tôi	-	cho	tôi	bie� t
ra�ng	tôi	phải	giải	thıćh	cụ	the� 	hơn	ve� 	việc	tại	sao	đàn	ông	chúng	tôi	làm
những	việc	va�n	làm,	từ	đó	phụ	nữ	có	the� 	hie�u	rộng	hơn	ve� 	việc	làm	sao
tım̀	tha�y	được	người	đàn	ông	trong	mộng	của	mıǹh	hoặc	tha� t	chặt	mo� i
quan	hệ	mà	họ	đang	có,	và	tım̀	tha�y	sự	hài	lòng	trong	chıńh	sức	mạnh,
lòng	can	đảm,	khả	năng	và	trı	́tuệ	của	họ.
La�n	này,	tôi	sẽ	làm	sáng	tỏ	bản	cha� t	sâu	xa	của	việc:	tại	sao	đàn	ông
dường	như	không	bao	giờ	làm	những	đie�u	mà	bạn	muo� n	ngay	khi	bạn
ca�n;	làm	sao	đe� 	nhận	được	to� i	đa	năng	lực	tıǹh	dục	của	người	đàn	ông
của	bạn;	và	đàn	ông	suy	nghı	̃ra	sao	ve� 	việc	hẹn	hò	ở	từng	độ	tuo� i,	từ
tuo� i	20	trở	lên.	Tôi	cũng	quan	tâm	sâu	sa� c	hơn	đe�n	cả	những	chủ	đe� 	pho�
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bie�n	nha� t	la�n	những	va�n	đe� 	gây	tranh	cãi	nhie�u	nha� t	nảy	ra	từ	những
thảo	luận	xung	quanh	cuo� n	Cư	xử	như	đàn	bà,	suy	nghĩ	như	đàn	ông,	bao
go�m:	thật	ra	đàn	ông	chúng	tôi	nghı	̃gı	̀ve� 	những	quan	niệm	lâu	nay	ra�ng
chúng	tôi	e	sợ	những	người	phụ	nữ	độc	lập,	mạnh	mẽ;	sử	dụng	những
cách	sáng	tạo	khie�n	cho	đàn	ông	tôn	trọng	chua�n	mực	và	đòi	hỏi	của
bạn;	học	cách	hỏi	đàn	ông	những	câu	hỏi	hợp	lý	sao	cho	nhận	được	từ
họ	câu	trả	lời	chân	thực;	và	những	cách	đã	được	thử	nghiệm	sao	cho
một	người	đàn	ông	chân	chıńh	cam	ke� t	ga�n	bó	với	bạn.
Hy	vọng	của	tôi	là	khi	bạn	đọc	xong	cuo� n	sách	này	và	thực	sự	suy	nghı̃
ve� 	những	thông	tin	tôi	đang	chia	sẻ,	bạn	sẽ	lại	càng	hie�u	sâu	sa� c	hơn	ve�
đàn	ông	và	cha� c	cha�n	bạn	sẽ	nhận	ra	một	đie�u:	đàn	ông	chúng	tôi	thật
ra	đơn	giản	la�m,	đơn	giản	đe�n	khó	tin.	Chúng	tôi	tie�p	cận	mọi	tıǹh
huo� ng	từ	cùng	một	góc	độ,	sử	dụng	cùng	một	nguyên	ta� c,	ıt́	khi	sai	lệch.
Thực	ra,	bạn	không	được	áp	dụng	lo� i	suy	nghı	̃của	mıǹh	vào	mo� i	quan
hệ	hay	mong	đợi	người	đàn	ông	của	bạn	làm	theo	logic	của	mıǹh	trong
cuộc	hẹn	hò	và	khi	lên	giường;	và	trên	he� t,	bạn	không	the� 	thay	đo� i	đàn
ông	được.	Đã	có	ra� t	nhie�u	phụ	nữ	hỏi	tôi:	“Steve,	khi	nào	thı	̀anh	sẽ	vie� t
một	cuo� n	sách	nói	cho	đàn	ông	bie� t	những	đie�u	họ	nên	làm?”	Vâng,	tôi
không	the� 	giảng	một	bài	nào,	không	the� 	tham	gia	một	buo� i	thảo	luận
nào,	không	the� 	da�n	một	chương	trıǹh	đo� i	thoại	bàn	tròn	nào	trên	truye�n
hıǹh	đe� 	buộc	được	người	đàn	ông	ca�m	một	cuo� n	sách	ve� 	quan	hệ	nam
nữ	lên	mà	chú	tâm	vào	đa�y.	Anh	ta	sẽ	không	đọc	đâu.	Tôi	có	the� 	cược	với
bạn	đo� ng	xu	cuo� i	cùng	của	mıǹh	ra�ng	ngay	cả	ne�u	tặng	không	cuo� n	sách
đó	cho	họ,	tôi	có	the� 	đe�m	trên	đa�u	ngón	tay	so� 	đàn	ông	sẽ	thực	sự	đọc
cuo� n	sách	ve� 	chuyện	làm	the� 	nào	so� ng	hòa	thuận	hơn	với	phụ	nữ.	Trước
he� t,	một	người	đàn	ông	không	bao	giờ	cho	phép	người	đàn	ông	khác	nói
cho	mıǹh	bie� t	anh	ta	nên	làm	gı	̀trong	ngôi	nhà	của	mıǹh	và	với	người
phụ	nữ	của	mıǹh.	Thứ	hai,	tôi	có	the� 	đảm	bảo	với	bạn	anh	ta	cha� c	cha�n
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không	muo� n	nghe	Steve	Harvey	bảo	mıǹh	ca�n	phải	làm	gı;̀	sau	khi	tôi
tie� t	lộ	các	chie�n	thuật	trong	Cư	xử	như	đàn	bà,	suy	nghĩ	như	đàn	ông,	và
đặc	biệt	sau	khi	tôi	tie� t	lộ	ta� t	cả	những	bı	́mật	trong	quan	hệ	của	nam
giới	trong	cuo� n	này	thı	̀lại	càng	không.
Dù	vậy,	pha�n	nhie�u	tôi	hy	vọng	những	phụ	nữ	đã	chọn	đọc	cuo� n	sách
này	có	đủ	dũng	khı	́đi	ngược	lại	những	quan	đie�m	pho� 	bie�n	rộng	rãi	ve�
quan	hệ	nam	nữ	hoặc	đơn	giản	hơn	là	suy	nghı	̃và	áp	dụng	lời	khuyên
tôi	đã	đưa	ra	trong	những	trang	sách	này.	Tôi	hie�u	ra�ng	ra� t	khó	bơi
trong	những	vùng	nước	lạ	-	thậm	chı	́còn	đáng	sợ	nữa.	Nhưng	tôi
khuyên	bạn	nên	cởi	mở	và	vượt	qua	no� i	sợ	hãi.	Trên	ta� t	cả,	nguyên	nhân
lớn	nha� t	của	tha� t	bại	chıńh	là	no� i	sợ	bi	̣tha� t	bại.	Ne�u	bạn	thực	sự	mong
muo�n	thay	đo� i	vận	mệnh	những	mo� i	quan	hệ	của	mıǹh,	tại	sao	bạn
không	thử	một	la�n?	Ne�u	những	gı	̀bạn	đã	làm	va�n	chưa	có	hiệu	quả,	tại
sao	không	thử	thực	hiện	những	gı	̀tôi	đã	trıǹh	bày	với	bạn	trong	cuo� n
sách	này	và	cả	trong	Cư	xử	như	đàn	bà,	suy	nghĩ	như	đàn	ông?	Hãy	bước
lên	phıá	trước	-	như	một	người	ưa	mạo	hie�m;	tôi	đâu	có	khuyên	bạn	leo
núi	mà	không	có	dây	an	toàn;	tôi	không	bảo	bạn	nhảy	dù	mà	không	có
dù;	và	tôi	không	bảo	bạn	hãy	tự	trói	và	nha�n	chım̀	mıǹh	vào	một	be� 	đa�y
nước	ro� i	co� 	ga�ng	đe� 	thoát	ra.	Tôi	chı	̉yêu	ca�u	bạn	suy	nghı	̃tha�u	đáo	ve�
mo� i	quan	hệ	nam	nữ	theo	một	cách	khác,	dựa	trên	ta� t	cả	những	sự	thật
ve� 	đàn	ông	mà	bạn	sẽ	tım̀	tha�y	trong	những	trang	sách	của	tôi.
Tôi	chân	thành	hy	vọng	bạn	sẽ	sử	dụng	những	thông	tin	này	đe� 	tự	ban
cho	mıǹh	sức	mạnh	-	chıńh	bạn	là	người	giữ	chie�c	chıà	khóa	của	một
mo� i	quan	hệ	thành	công.	Tôi	hie�u	ra�ng	nhie�u	phụ	nữ	không	ma�y	khi
cha�p	nhận	sự	thật	ra�ng	gánh	nặng	đe� 	đạt	đe�n	cuộc	hôn	nhân	họ	ha�ng
mong	muo� n	lại	trực	tie�p	đè	lên	đôi	vai	họ,	nhưng	sự	thực	đúng	là	như
vậy.	Bạn	đã	được	ông	Trời	ban	cho	nhie�u	kỹ	năng	tuyệt	vời	mà	đàn	ông
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chúng	tôi	không	có,	và	đó	chıńh	là	những	kỹ	năng	mà	bạn	cha� c	cha�n
phải	sử	dụng	đe� 	giành	la�y	những	gı	̀bạn	muo� n.
Thay	đo� i	cách	tie�p	cận	của	bạn,	la�y	lại	sức	mạnh	của	bạn,	và	phải	kiên
điṇh	trong	cuộc	đa�u	tranh	giành	la�y	tıǹh	yêu	mà	bạn	xứng	đáng.	Hãy
làm	vậy,	ro� i	thành	quả	bạn	nhận	được	sẽ	lớn	hơn	nhie�u	so	với	những	gı̀
bạn	đã	bỏ	ra.
PHA� N	I:	Tha�u	hie�u	đàn	ông
1:	ĐIỀU	LÀM	NÊN	MỘT	NGƯỜI	ĐÀN	ÔNG
Khi	ke� t	hôn	ở	tuo� i	24,	tôi	chưa	he� 	có	sự	chua�n	bi.̣
Vâng,	tôi	đã	tin	tưởng	hoàn	toàn	vào	hôn	nhân;	bởi	cha	mẹ	tôi	đã	ke� t
hôn	được	64	năm	trước	khi	mẹ	tôi	qua	đời.	Và	tôi	thực	sự	muo� n	lặp	lại
những	gı	̀họ	đã	làm:	một	mo� i	quan	hệ	be�n	vững	trong	một	gia	đıǹh	tràn
đa�y	tıǹh	yêu,	sức	mạnh,	lòng	kiên	trı	̀và	sự	thông	thái.	Tôi	chı	̉bie� t	làm	có
the� .	Cho	nên	đie�u	hoàn	hảo	nha� t	là	trao	chie�c	nha�n	cho	người	phụ	nữ
mıǹh	yêu	và	nói:	“Tôi	đo� ng	ý.”
Và	đó	chıńh	là	khởi	đie�m	của	ra� c	ro� i.
Trong	những	tua�n	chua�n	bi	̣cho	hôn	le� ,	tôi	không	có	thu	nhập	o� n	điṇh
đe� 	chăm	lo	cho	vợ	sa�p	cưới.	Sâu	tha�m	trong	tim,	tôi	bie� t	đie�u	này	không
o� n	chút	nào.	Tôi	thậm	chı	́đã	nói	đúng	như	vậy	với	mẹ;	tôi	nói	với	bà	sẽ
hoãn	đám	cưới	bởi	vı	̀tôi	chưa	có	việc	làm	và	cảm	tha�y	như	vậy	không
o� n.	Mẹ	tôi	muo� n	nhıǹ	tha�y	con	trai	bé	bỏng	ke� t	hôn	và	bà	bie� t	vợ	chưa
cưới	của	tôi	sẽ	suy	sụp	đe�n	nhường	nào	ne�u	đám	cưới	trong	mơ	của	cô
a�y	bi	̣hủy	bỏ,	nên	bà	khuyên	tôi	hãy	từ	bỏ	ý	điṇh	hủy	hôn.	Thiệp	mời	đã
gửi	ro� i.	Mọi	người	đang	mong	chờ	hôn	le� .	Tôi	là	ai	mà	dám	phá	hỏng
cuộc	vui	này?
Vài	năm	sau,	mẹ	tôi	xin	lo� i	và	thừa	nhận	ra�ng	bà	sẽ	không	bao	giờ	do�
dành	tôi	ke� t	hôn	ne�u	bà	bie� t	tôi	chưa	sa�n	sàng	trở	thành	một	người
cho� ng	to� t.	Lúc	này	chúng	tôi	đã	khám	phá	ra	đie�u	gı	̀thực	sự	còn	thie�u	-
đie�u	đã	phá	hỏng	cuộc	hôn	nhân	đa�u	tiên	của	tôi	trước	cả	khi	nước	bọt
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dùng	đe� 	dán	tem	lên	thiệp	mời	kip̣	khô:	tôi	còn	chưa	bie� t	mıǹh	là	ai,	tôi
sẽ	làm	gı	̀với	cuộc	đời	mıǹh,	và	tôi	sẽ	kie�m	được	bao	nhiêu.	Như	tôi	đã
giải	thıćh	trong	Cư	xử	như	đàn	bà,	suy	nghĩ	như	đàn	ông,	ta� t	cả	những	gı̀
một	người	đàn	ông	làm	đe�u	được	nhıǹ	nhận	qua	chức	danh	của	anh	ta
(anh	ta	là	ai),	ba�ng	cách	nào	anh	ta	có	được	vi	̣trı	́đó	(anh	ta	làm	gı)̀,	và
pha�n	thưởng	anh	ta	đạt	được	vı	̀đã	no� 	lực	(anh	ta	kie�m	được	bao
nhiêu).	Đây	chıńh	là	ba	đie�u	mà	mo� i	người	đàn	ông	phải	đạt	được	trước
khi	cảm	tha�y	mıǹh	đã	thực	sự	làm	tròn	so� 	mệnh	là	người	đàn	ông,	và
ne�u	chưa	đạt	được	chı	̉một	trong	ba	đie�u	trên,	anh	ta	sẽ	bận	rộn	tım̀
kie�m	nó	đe�n	độ	không	còn	thời	gian	chú	ý	đe�n	bạn.	Anh	ta	sẽ	không	có
tâm	trı	́đâu	mà	o� n	điṇh	cuộc	so� ng,	có	con	hay	xây	dựng	gia	đıǹh	với	ai
đó.
Trong	la�n	ke� t	hôn	đa�u	tiên,	tôi	đã	không	he� 	có	sự	chua�n	bi	̣nào	cho
những	đie�u	đó.	Tôi	bỏ	đại	học	và	đi	làm	tại	công	ty	Ford	Motor.	Ro� i	tôi	bị
buộc	thôi	việc	và	mãi	sau	khi	đã	ke� t	hôn	được	một	tháng	tôi	mới	có	việc
làm.	Công	việc	mới	này	là	một	cách	đe� 	kie�m	tie�n,	nhưng	tôi	bie� t	đây
không	phải	là	cuộc	so� ng	mıǹh	mong	muo� n,	đó	không	phải	là	công	việc
hợp	với	tôi.	Và	nó	làm	tôi	chán	nản.	Làm	sao	tôi	có	the� 	khie�n	vợ	mıǹh	tin
tưởng	và	tin	vào	những	ke� 	hoạch	tương	lai	ne�u	như	ngay	cả	chıńh	tôi
cũng	không	so� t	sa�ng	với	chúng?	Làm	sao	cô	a�y	có	the� 	hie�u	tôi	ne�u	chıńh
tôi	cũng	không	hie�u	bản	thân	mıǹh?	Làm	sao	cô	a�y	có	the� 	được	lợi	từ
những	gı	̀tôi	làm	và	so� 	tie�n	tôi	kie�m	được	khi	tôi	cha�ng	làm	gı	̀hay	kie�m
được	gı?̀	Tôi	đã	tha� t	vọng,	vie�n	cảnh	tài	chıńh	của	chúng	tôi	ba�p	bênh,	và
chúng	tôi	luôn	trong	tıǹh	trạng	đó	-	luôn	tranh	cãi	vı	̀đie�u	gı	̀đó.
Bởi	vı	̀tôi	không	phải	một	người	đàn	ông.
Ư� 	thı,̀	cô	a�y	đã	ke� t	hôn	với	một	trong	so� 	những	kẻ	thuộc	gio� ng	đực	và	tôi
có	một	vài	đie�m	to� t.	Tôi	tử	te� 	và	tin	cậy;	là	người	che	chở	ra� t	to� t	cho	cô
a�y;	và	tôi	không	ngại	nga�n	tuyên	bo� 	với	ba� t	kỳ	ai	ra�ng	cô	a�y	là	của	tôi	và
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tôi	là	của	cô	a�y.	Cũng	có	một	vài	đie�u	to� t,	ra� t	nhie�u	đie�u	to� t,	đã	sinh	ra	từ
cuộc	hôn	nhân	của	chúng	tôi:	các	con	gái	tôi	Karli	và	Brandi	và	con	trai
tôi	Steve.	Nhưng	tôi	chưa	thực	sự	là	đàn	ông.	Và	chúng	tôi	phải	trả	giá
ve� 	đie�u	đó.
Ước	gı	̀cha	tôi	đã	đưa	ra	những	cảnh	báo,	bảo	tôi	ngo� i	xuo� ng	và	chı	̉dạy
tôi	những	thực	te� 	của	hôn	nhân.	Ha�n	ông	có	the� 	cho	tôi	bie� t	ra�ng	tới	một
thời	đie�m	nào	đó	người	ta	ca�n	phải	dừng	ta� t	cả	những	đie�u	xua�n	ngo� c	-
những	ra� c	ro� i	trong	trường	học,	quan	hệ	với	một	lo� 	những	cô	gái	khác
nhau.	Ước	gı	̀ông	đã	nói	với	tôi	ra�ng	ne�u	đe�n	một	độ	tuo� i	nha� t	điṇh	mà
tôi	không	thôi	cư	xử	dại	dột,	tôi	sẽ	phải	trả	giá	vı	̀thie�u	tập	trung,	cũng
như	ước	mơ	trở	thành	người	làm	nghe� 	giải	trı	́của	tôi	sẽ	khó	mà	thực
hiện	được.	Giá	ông	làm	vậy,	mọi	người	xung	quanh	tôi	sẽ	không	phải
chiụ	nhie�u	đau	kho� .	O� ng	đã	không	chia	sẻ	với	tôi	suy	nghı	̃ve� 	việc	khi
nào	một	cậu	bé	ca�n	tập	trung	vào	chuyện	trở	thành	người	đàn	ông	thực
thụ.	O� ng	đã	không	nói	với	tôi,	“Steve,	nghe	này:	con	đã	có	vài	năm	hẹn
hò	với	vài	cô	gái	đe� 	có	the� 	hıǹh	dung	được	ve� 	hôn	nhân,	và	khi	con	đã
bie� t	được	con	là	ai,	con	muo� n	làm	gı,̀	con	muo� n	kie�m	tie�n	ba�ng	cách
nào,	hãy	tım̀	một	người	bạn	đời	có	the� 	giúp	con	thực	hiện	những	việc
đó.”
Ne�u	cha	tôi	dạy	cho	con	trai	như	vậy,	đó	sẽ	là	một	bài	học	tuyệt	vời.
Nhưng	đó	không	phải	là	cách	làm	của	đàn	ông.
Đàn	ông	chúng	tôi	vo� n	cha�ng	giỏi	giang	gı	̀trong	việc	chia	sẻ	thông	tin
hoặc	nói	với	nhau	những	đie�u	ca�n	nói.	Không	có	sách	hướng	da�n	nào
dạy	chúng	tôi	bie� t	ở	tuo� i	25	đe�n	27	chúng	tôi	ca�n	làm	gı	̀với	cuộc	đời
mıǹh,	và	ở	tuo� i	28	đe�n	30,	chúng	tôi	ca�n	dứt	khoát	chọn	một	phụ	nữ,
người	đã	cam	ke� t	giúp	đỡ	chúng	tôi	đạt	được	mục	đıćh	và	ước	mơ	của
mıǹh	cũng	như	chúng	tôi	sẽ	giúp	họ	đạt	được	mục	đıćh	và	ước	mơ	của
họ.	Thay	vào	đó,	những	gı	̀luôn	được	nghe	là:	“Bạn	còn	trẻ,	cứ	thả	phanh
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đi,	hưởng	thụ	cuộc	so� ng,	chơi	vui	vẻ,	đừng	đe� 	bi	̣ràng	buộc,	đừng	quá
nghiêm	túc	với	ba� t	kỳ	cô	nào.”	Và	đe�n	khi	có	the� 	tự	chủ	ve� 	tài	chıńh	và
tự	thuye� t	phục	bản	thân	ra�ng	mıǹh	đã	sa�n	sàng	o� n	điṇh	cuộc	so� ng	thı̀
chúng	tôi	đã	dò	da�m	qua	vô	so� 	“mo� i	quan	hệ”,	bỏ	nhie�u	phụ	nữ	lại	bên
đường,	vài	người	trong	so� 	họ	tan	vỡ	và	đau	đớn	bởi	vı	̀chúng	tôi	nghı̃
ra�ng	có	thêm	một	chie�n	tıćh	trong	chuo� i	dài	chie�n	tıćh	của	mıǹh	còn
quan	trọng	hơn	việc	cư	xử	ngay	tha�ng,	chıńh	trực.	Chúng	tôi	thậm	chı́
còn	đánh	giá	cao	những	ai	trong	bọn	tôi	có	nhie�u	hơn	một	bạn	gái	cùng
một	lúc.	Còn	những	ra� c	ro� i	của	phụ	nữ	các	bạn	thı	̀sao?	Chúng	tôi	được
vo� 	vai	khıćh	lệ,	he� t	la�n	này	tới	la�n	khác,	ra�ng	đó	là	đie�u	chúng	ta	phải
làm	ne�u	chúng	ta	là	đàn	ông	đıćh	thực.
Đàn	ông	ra� t	khó	được	vo� 	vai	khıćh	lệ	khi	họ	ke� t	hôn.
Thêm	nữa,	những	người	đàn	ông	đã	ke� t	hôn,	cho	dù	có	hạnh	phúc	hay
không,	liên	tục	chia	sẻ	với	chúng	tôi	những	chuyện	kinh	hoàng	của	hôn
nhân,	luôn	luôn	chı	̉ra	ra�ng	sự	tự	do	người	đàn	ông	độc	thân	được
hưởng	sẽ	lập	tức	bie�n	ma� t	một	khi	chân	anh	ta	đã	bi	̣xıćh	vào	xie�ng	-
ra�ng	hôn	nhân	chıńh	là	một	kie�u	án	tử	hıǹh.	Thật	vậy,	giữa	đàn	ông	với
nhau,	những	cuộc	chuyện	trò	ve� 	những	zıćh	za� c	sâu	xa	của	hôn	nhân
thường	hay	trở	thành	chuyện	trò	dựa	trên	pha�m	cách	nam	nhi	và	những
cợt	đùa	chứ	không	phải	dựa	trên	sự	thật,	và	sự	thật	a�y	là:	hôn	nhân	-
một	cuộc	hôn	nhân	xây	dựng	trên	cơ	sở	tıǹh	yêu,	sự	tôn	trọng,	lòng
chung	thủy	và	sự	tin	tưởng	-	là	đie�u	tuyệt	vời	nha� t	đo� i	với	một	người
đàn	ông.	Hill	Harper	đã	chı	̉ra	đie�u	này	trong	một	buo� i	đo� i	thoại	bàn
tròn	ve� 	quan	hệ	nam	nữ	trên	chương	trıǹh	Nightline;	Hill,	một	die�n	viên
đã	vie� t	vài	cuo� n	sách	đáng	chú	ý	ve� 	giao	tie�p	giữa	nam	giới	và	nữ	giới,
nha�n	mạnh	ra�ng	đàn	ông	độc	thân	sẽ	được	hưởng	lợi	ra� t	lớn	ne�u	những
người	đã	lập	gia	đıǹh	công	khai	thừa	nhận	ra�ng	đa�ng	sau	cánh	cửa	đóng
kıń,	họ	luôn	tự	nói	với	mıǹh	và	với	vợ	mıǹh	ra�ng:
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“Tạ	ơn	Chúa	vı	̀cuộc	so� ng	vợ	cho� ng.	Tạ	ơn	Người	vı	̀cuộc	so� ng	gia	đıǹh.
Tạ	ơn	Người	đã	cử	ai	đó	ho� 	trợ	con	và	xo� c	lại	the� 	xác	cũng	như	tinh	tha�n
con,	nhờ	đó	mà	hôm	sau	con	có	the� 	tie�p	tục	đi	làm.	Cuộc	hôn	nhân	này
thật	tuyệt	vời.”
Cha� c	cha�n,	hôn	nhân	là	thứ	hoàn	thiện	pha�m	cách	đàn	ông.
Đã	đe�n	lúc	chúng	ta	phải	sớm	chı	̉dạy	đie�u	này	cho	lứa	thanh	niên	trẻ.
Ta	ca�n	kéo	chúng	ra	một	bên	mà	giải	thıćh	ra�ng	đã	đe�n	lúc	chúng	phải
thôi	xua�n	ngo� c.	Bởi	vı	̀khi	làm	vậy	chúng	ta	có	the� 	quay	trở	lại	với	nhiệm
vụ	tım̀	kie�m	nửa	kia	của	mıǹh,	yêu	thương,	tạo	dựng	gia	đıǹh,	và	suo� t
đời	cùng	nâng	đỡ	cho	nhau,	mơ	ước	cùng	nhau,	lớn	mạnh	cùng	nhau.
Đie�u	này	phụ	nữ	không	the� 	dạy	được;	các	bà	mẹ	không	the� 	bảo	một
người	đàn	ông	22,	23	tuo� i	ngo� i	xuo� ng	đe� 	bà	dạy	cho	anh	ta	bie� t	phải	làm
gı	̀đe� 	trở	thành	đàn	ông;	bà	không	bie� t	chúng	tôi	đang	phải	ganh	đua
như	the� 	nào,	đie�u	gı	̀thúc	đa�y	chúng	tôi,	và	những	gı	̀chúng	tôi	phải	đo� i
mặt	mo� i	khi	ra	khỏi	cánh	cửa	gia	đıǹh	đe� 	bước	vào	the� 	giới	-	cũng	như
đàn	ông	thı	̀cha�ng	the� 	nào	bie� t	được	phụ	nữ	ca�n	phải	làm	gı.̀	Chúng	tôi
vô	cùng	yêu	quý	và	ngưỡng	mộ	mẹ	của	mıǹh,	nhưng	họ	không	ở	trong
hoàn	cảnh	gio� ng	như	chúng	tôi;	đàn	ông	và	phụ	nữ	có	quá	nhie�u	khác
biệt,	cho	nên	bà	mẹ	sẽ	không	the� 	nói	đúng	đie�u	ca�n	nói	-	từ	những	đie�u
nhỏ	nhặt	nha� t,	như	là	làm	sao	ra�y	cho	sạch	sau	khi	đi	tie�u,	cho	tới
những	tıǹh	huo� ng	phức	tạp	nha� t,	như	xử	trı	́như	the� 	nào	khi	đo� i	đa�u	với
người	đàn	ông	khác,	sao	cho	không	ai	bi	̣ma� t	mặt	và	sau	đó	ta	va�n	có	the�
bước	đi	trong	tư	the� 	nga�ng	cao	đa�u.
Ta� t	nhiên,	ne�u	nói	phụ	nữ	không	the� 	dạy	cho	con	trai	họ	trở	thành	đàn
ông	thı	̀hơi	phie�n	diện;	the� 	giới	đa�y	những	bà	mẹ	đơn	thân	trong	khi
người	cha	chạy	tro� n	trách	nhiệm	tuyệt	vời	là	nuôi	dưỡng	lũ	trẻ.	Và	cũng
có	nhie�u	người	đàn	ông	dù	đã	cam	ke� t	tie�p	tục	ga�n	bó	với	cuộc	so� ng	gia
đıǹh	song	lại	thường	quá	bận	rộn	với	công	việc	mà	sao	nhãng	trách
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nhiệm	chăm	sóc	con	cái.	Nhưng	đie�u	quan	trọng	là	những	cậu	bé	không
có	sự	hướng	da�n	chı	̉bảo	của	người	cha	phải	được	làm	quen	với	các	ma�u
đàn	ông	năng	động,	thông	minh,	mạnh	mẽ	-	ông	chú,	nhà	tư	va�n	giáo
dục,	hua�n	luyện	viên,	tha�y	giáo,	bác	hàng	xóm	-	đe� 	có	người	nói	chuyện
cùng,	đe� 	có	người	đứng	ra	đảm	bảo	ra�ng	những	cậu	bé	học	được	những
bài	học	quan	trọng	nha� t.
Ha�n	nhiên,	tôi	đã	và	đang	dạy	đie�u	này	cho	các	con	trai	mıǹh,	Wynton,
Jason	và	Steve.	Và	việc	rèn	luyện	ba� t	đa�u	ngay	khi	tôi	thức	gia� c	vào	buo� i
sáng.	Ha�ng	ngày,	các	con	tôi	phải	thức	gia� c	cùng	lúc	với	tôi	-	dù	cho	thời
gian	đó	có	ba� t	tiện	đe�n	the� 	nào.	Ne�u	tôi	chạy	bộ	và	tập	tạ	vào	lúc	4:30
sáng,	các	con	tôi	cũng	sẽ	như	vậy.	Ne�u	tôi	phải	đe�n	văn	phòng	lúc	5:30
sáng	và	làm	việc	lúc	6:00	sáng,	thı	̀chúng	cũng	ăn	vận	chın̉	chu	và	đang
trên	đường	đi	đâu	đó.	Ne�u	chúng	phải	đe�n	trường	hay	lượng	bài	vở	hơi
nhie�u,	chúng	va�n	phải	thức	dậy	và,	trước	khi	chua�n	bi	̣các	thứ	xong,
phải	nha�n	cho	tôi	ke� 	hoạch	trong	ngày	của	chúng	-	chúng	dự	điṇh	làm
gı,̀	sẽ	hoàn	thành	những	việc	vặt	nào	trước	khi	ngo� i	xuo� ng	dùng	bữa
sáng.	Những	tin	nha�n	ha�ng	sáng	của	chúng	thường	như	the� 	này:
Ngày	22	tháng	Năm
7:06	sáng	(JASON):	sa�p	tới,	con	sẽ	chıńh	thức	to� t	nghiệp	Học	viện
Harvey.	Tua�n	sau	con	ca�n	làm	thêm	một	bài	kie�m	tra	nữa	và	con	sẽ	to� t
nghiệp	đe� 	cho	ba	có	the� 	tự	hào.	Hôm	nay	con	sẽ	quét	sân	trước	và	học
bài.	Con	yêu	ba,	nói	chuyện	với	ba	sau	nhé.
7:10	sáng	(TO� I):	Ba	đã	tự	hào	la�m	ro� i.	Chı	̉ca�n	cho	ba	một	lý	do	nào	đó
đe� 	có	the� 	khoe	khoang	với	mọi	người.	Con	hãy	làm	những	năm	xe� 	chie�u
của	đời	ba	tươi	sáng	lên	nhé.
7:11	sáng	(JASON):	Vâng	thưa	ba.	Con	mong	làm	được	đie�u	đó.
Và	khi	chúng	không	làm	theo	đúng	ke� 	hoạch,	tôi	cũng	cho	chúng	bie� t
tay.	Gio� ng	như	sáng	hôm	nay,	ma�y	đứa	phải	tập	trung	tại	phòng	gym	của
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gia	đıǹh	vào	lúc	4:00	sáng	đe� 	tập	the� 	dục	cùng	nhau.	Này,	ne�u	tôi	thức
gia� c	và	ba� t	đa�u	lic̣h	làm	việc	ha�ng	ngày	trước	khi	mặt	trời	mọc	đe� 	có	the�
chu	ca�p	cho	cuộc	so� ng	của	chúng	thı	̀ıt́	nha� t	đie�u	chúng	có	the� 	làm	là
ba�u	bạn	cùng	tôi	trong	khi	tôi	làm	công	việc	đó.	Vậy	mà,	tới	4:10	sáng
trong	khi	tôi	đã	thực	hiện	bài	tập	the� 	dục	một	lúc	ro� i	thı	̀ta� t	cả	con	trai
tôi	va�n	đang	say	ngủ;	khi	tôi	gọi	điện	thoại	cho	Steve,	nó	nói	với	tôi	ra�ng
cả	bọn	đã	“quên	ma� t”	ke� 	hoạch	đó	ro� i.	Đa�u	tiên	tôi	gửi	tin	nha�n	cho
Jason,	nha� c	nhở	nó	ra�ng	gio� ng	như	ở	trong	rừng,	đại	tinh	tinh	(tôi)	luôn
luôn	đạt	phong	độ	to� t	nha� t	và	những	con	linh	dương	(những	cậu	con
trai	của	tôi)	không	đủ	nhanh	nhạy	hay	mạnh	mẽ	đe� 	theo	kip̣:
7:59	sáng	(TO� I):	Đại	tinh	tinh	tóc	bạc,	2,	Nhóm	linh	dương,	0.
8:00	sáng	(JASON):	Sao	ba	lại	được	hai	đie�m?
8:01	sáng	(TO� I):	Đại	tinh	tinh	muo� n	gı	̀được	na�y.	Ba	đã	được	hai	đie�m.
8:02	sáng	(JASON):	Con	sẽ	la�y	lại	một	đie�m	vào	chie�u	nay.	Cuo� n	Kinh
Thánh	của	ba	đang	trong	phòng	con	-	ha	ha...
8:02	sáng	(TO� I):	Ba	đã	bảo	bà	Anna	đe� 	nó	ở	đó.	Giờ	con	đã	bie� t	được	lý
do	tại	sao.	Đại	tinh	tinh,	3,	Nhóm	linh	dương,	0.
8:06	sáng	(JASON):	Ba	à,	sao	ba	cứ	ghi	đie�m	mãi	the�?
8:15	sáng	(TO� I):	Ba	không	bao	giờ	ngừng	đi	tới.	Đó	là	những	gı	̀phải
na�m	sâu	bên	trong	con,	trong	cật	ruột	con,	con	nghe	chưa?	Nghi	̣lực	của
con.	Y� 	chı	́giành	chie�n	tha�ng	của	con.	Mong	muo� n	the� 	hiện	bản	thân	và
được	công	nhận	của	con.	Lòng	tự	trọng	của	con.	Lòng	tự	trọng	đe� 	làm
những	gı	̀con	đã	hứa,	nó	đâu	ro� i?	Ne�u	ba	không	làm	những	đie�u	ba	đã
nói,	ta� t	cả	các	con	sẽ	không	tôn	trọng	ba.	Mong	muo� n	được	tôn	trọng
trong	ba	mãnh	liệt	tới	mức	thúc	đa�y	ba	làm	to� t	mọi	việc.	Lòng	tự	trọng
của	con	đâu	ro� i?
Tôi	ca�n	cho	các	con	bie� t	ra�ng	ba	của	chúng	đang	bực	mıǹh	-	ra�ng	trong
khi	chúng	còn	đang	ngủ	tôi	đã	ở	ta�ng	dưới	tập	chạy	và	tập	cơ	bụng,	sau
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đó	tới	cho� 	làm	đe� 	kie�m	tie�n	trả	các	hóa	đơn	nha�m	đảm	bảo	ra�ng	ta� t	cả
chúng	tôi	có	một	mái	nhà	trên	đa�u,	có	giường	đe� 	ngủ,	có	thức	ăn	trên
bàn	-	có	một	to� 	a�m.	Cho	tôi.	Cho	mẹ	của	chúng.	Cho	chúng.
Cho	ta� t	cả	chúng	tôi.
Tôi	nói	với	chúng	-	liên	tục	nói	với	chúng	-	ca�n	làm	gı	̀đe� 	trở	thành
người	đàn	ông	đıćh	thực.	Ne�u	nhie�u	đàn	ông	thực	sự	hie�u	được	ý	nghıã
của	việc	này,	nó	sẽ	giúp	loại	bỏ	ra� t	nhie�u	va�n	đe� 	tiêu	cực	chúng	ta	đang
phải	đo� i	mặt	trong	các	mo� i	quan	hệ	-	trẻ	không	cha,	tỷ	lệ	ke� t	hôn	tha�p,	ly
hôn,	v.v.	Cha	tôi	không	nói	nhie�u	với	tôi,	nhưng	ông	là	hıǹh	ma�u	một
người	cho� ng	và	người	cha	tận	tụy,	dạy	tôi	phải	làm	việc	chăm	chı	̉đe� 	có
the� 	chăm	lo	cho	gia	đıǹh;	tôn	trọng	người	bạn	đời	và	yêu	ca�u	con	cái
cùng	làm	vậy;	trở	thành	người	cha	to� t	nha� t	có	the� .	Có	phải	tôi	đã	làm
đúng?	Không	phải	mọi	lúc.	Tôi	đã	tha� t	bại	trong	hai	la�n	ke� t	hôn	truớc
khi	các	quan	hệ	được	cải	thiện.	Đó	mới	là	con	người.	Nhưng	mo� i	la�n,	tôi
đe�u	rút	ra	được	những	bài	học	từ	sự	tăm	to� i	-	từ	những	tha� t	bại.	Sau	đó
tôi	the� 	sẽ	không	đe� 	tha� t	bại	xảy	ra	một	la�n	nữa,	không	chı	̉vı	̀vợ	tôi	và
cuộc	hôn	nhân	của	chúng	tôi,	mà	đó	còn	là	ta�m	gương	cho	các	con	tôi	-
cả	con	trai	la�n	con	gái	-	những	người	đang	dõi	theo	tôi	và,	gio� ng	như	tôi
đã	dõi	theo	cha	mıǹh,	coi	tôi	là	hıǹh	ma�u	đe� 	tım̀	ra	cách	ứng	xử	với
người	chúng	yêu	thương,	và	cách	chúng	muo� n	được	người	yêu	đáp	lại.
Đứng	đa�u	danh	sách	những	đặc	tıńh	mà	người	đàn	ông	nên	có	là:	“Đã
Nói	Là	Làm”.	Đó	là	pha�m	cha� t	tạo	nên	pha�m	cách	đàn	ông.	Đó	là	cách	mà
mọi	người	đánh	giá	bạn	-	đó	là	cách	mà	những	người	khác	xác	điṇh	mức
độ	tôn	trọng	họ	sẽ	dành	cho	bạn.	Cánh	đàn	ông	chúng	tôi	lúc	nào	cũng
lớn	tie�ng	ve� 	những	đie�u	chúng	tôi	sẽ	làm	-	“O� ,	cậu	đừng	lo,	tớ	luôn	ho�
trợ	cậu	mà”,	và	“Đừng	lo	la�ng,	tớ	sẽ	ye�m	trợ	cậu”,	và	“Tớ	hứa	với	cậu,	tớ
sẽ	ở	bên	cậu”	-	nhưng	ne�u	những	lời	này	không	đi	kèm	với	hành	động,
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chúng	là	những	lời	vô	nghıã.	Với	con	cái.	Với	bạn	bè.	Và	đặc	biệt	là	với
phụ	nữ.
Phụ	nữ	không	muo� n	nghe	những	lời	thanh	minh	vı	̀sao	bạn	không	thực
hiện	lời	hứa,	đặc	biệt	là	khi	nó	liên	quan	đe�n	hạnh	phúc	của	cọn	cái	họ.
Nhưng	người	đàn	ông	đã	nói	sẽ	bảo	vệ	người	phụ	nữ	của	mıǹh	thı	̀ca�n
phải	sa�n	sàng	làm	những	gı	̀ca�n	thie� t	đe� 	đảm	bảo	cô	a�y	được	an	toàn.
Người	đàn	ông	hứa	chu	ca�p	cho	người	phụ	nữ	của	anh	ta	ha�ng	ngày	sẽ
làm	việc	chăm	chı	̉đe� 	có	đo� ng	lương	đủ	đáp	ứng	những	đie�u	họ	ca�n	và
có	the� 	một	pha�n	những	đie�u	họ	muo� n	cho	cô	a�y	và	gia	đıǹh	cả	hai	cùng
tạo	dựng.	Người	đàn	ông	đã	hứa	yêu	người	phụ	nữ	của	mıǹh	sẽ	không
bao	giờ	lừa	do� i	cô	a�y,	đánh	đập	cô	a�y	hay	làm	cô	a�y	héo	hơn	ve� 	tinh	tha�n
và	cảm	xúc;	thay	vào	đó	anh	ta	yêu	cô	theo	cách	mà	người	phụ	nữ	muo� n
được	yêu	-	chung	thủy,	tôn	trọng	và	quan	tâm	đe�n	những	như	ca�u	của
cô	a�y.
Thực	hiện	thành	công	các	đie�u	trên	ca�n	dựa	trên	nguyên	ta� c	đơn	giản
nha� t	trong	pha�m	cha� t	đàn	ông:	đã	nói	là	làm.	Ne�u	bạn	nói	mà	không
làm,	mọi	người	xung	quanh	có	quye�n	nghı	̃bạn	chı	̉là	một	tên	rác	rưởi	-
người	phụ	nữ	của	bạn	có	quye�n	nói	với	con	gái:	“Con	à,	bo� 	con	là	kẻ
cha�ng	ra	gı.̀”
Tôi	học	được	đie�u	này	la�n	đa�u	tiên	trong	đời	ở	tuo� i	30,	sau	khi	bi	̣đá
khỏi	trường	đại	học,	ma� t	việc	làm	tại	nhà	máy	và	hôn	nhân	tan	vỡ.	Tôi
so� ng	trên	ô	tô,	lái	xe	xuôi	ngược	đe� 	đi	die�n	hài	kic̣h,	co� 	ga�ng	tự	kha�ng
điṇh	mıǹh	trong	vai	trò	die�n	viên	hài,	độc	thoại	trên	mọi	nẻo	đường,	từ
thành	pho� 	này	đe�n	thành	pho� 	khác,	thi	̣tra�n	này	tới	thi	̣tra�n	khác,	câu	lạc
bộ	này	đe�n	câu	lạc	bộ	khác.	Tôi	ke� 	thành	lời	mọi	ma�u	chuyện	cười	của
mıǹh;	tôi	nói	ve� 	cuộc	so� ng,	ve� 	chuyện	làm	the� 	nào	tôi	đã	lâm	vào	tıǹh
cảnh	nay	đây	mai	đó.	Khi	bạn	ở	một	mıǹh,	bạn	có	the� 	tım̀	ra	cách	giải
quye� t	một	vài	va�n	đe� .	Đã	có	dạo	suo� t	ba	tua�n	lie�n,	tôi	không	nói	chuyện
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với	ai	ngoại	trừ	câu	cửa	miệng:	“Xin	chào,	bạn	khỏe	chứ?”	Y� 	tôi	là,	tôi
bước	vào	một	câu	lạc	bộ,	tım̀	người	quản	lý,	và	anh	ta	sẽ	nói,	“Anh	bạn,
cảm	ơn	vı	̀đã	đe�n.	Anh	sẽ	die�n	trong	vòng	hai	mươi	phút,	anh	có	một
sua� t	đo� 	uo� ng	ở	qua�y	bar,”	và	tie�p	đó	tôi	lên	sân	kha�u,	ke� 	chuyện	cười
mıǹh	tự	nghı	̃ra,	sau	đó,	khi	tôi	đã	xuo� ng	khỏi	sân	kha�u,	người	quản	lý
sẽ	tie�n	đe�n	cho� 	tôi	mà	nói:	“Tie�n	của	anh	đây,	anh	làm	to� t	đa�y.”	Tôi	quay
trở	lại	xe	và	lại	làm	như	the� 	ở	một	cho� 	khác.	Ne�u	tôi	chı	̉kie�m	được	75
đô	la	cho	một	la�n	trıǹh	die�n,	tôi	không	the� 	tho� i	bay	so� 	tie�n	đó	vào	một
khách	sạn,	và	cha� c	cha�n	không	the� 	phı	́tie�n	gọi	điện	cho	ba� t	kỳ	ai,	vı	̀the�
tôi	ca� t	kỹ	tie�n	đi,	ở	luôn	trong	xe	mà	đợi	đe�n	sua� t	die�n	ke� 	tie�p.	Bạn	hãy
thử	không	nói	chuyện	với	ba� t	kỳ	ai	chı	̉hai	ngày	xem.	Tôi	cược	ra�ng	bạn
sẽ	không	làm	được.	Nhưng	tôi	đã	làm	the� 	trong	vòng	ba	tua�n	và	ba� t	đa�u
tự	va�n	và	cũng	tự	trả	lời	những	câu	hỏi	đó.	Tôi	đã	phát	hiện	ra	ra� t	nhie�u
đie�u	ve� 	bản	thân	và	nhận	ra	ra�ng	tôi	không	phải	ma�u	người	cho� ng	mà
vợ	tôi	ca�n	hay	là	ma�u	người	có	the� 	chu	ca�p	cho	vợ	con,	thậm	chı	́cho	cả
bản	thân	mıǹh.	Nói	đơn	giản:	tôi	không	làm	được	những	gı	̀đã	nói.	Và
chừng	nào	còn	chưa	làm	được,	tôi	còn	chưa	the� 	trở	thành	đàn	ông	thực
sự.
Tôi	không	phải	người	đàn	ông	duy	nha� t	suy	nghı	̃như	vậy.	Trong	khi	tôi
đi	đây	đi	đó	quảng	bá	cho	cuo� n	Cư	xử	như	đàn	bà,	suy	nghĩ	như	đàn	ông,
he� t	la�n	này	tới	la�n	khác,	nhie�u	người	đàn	ông	đã	đứng	lên	giãi	bày
những	lý	tưởng	và	cảm	nghı	̃gio� ng	nhau.	Tôi	sẽ	không	bao	giờ	quên	cái
người	đàn	ông	đã	tie�n	đe�n	ca�m	micro	và	nói	ve� 	trường	hợp	của	mıǹh	tại
một	sự	kiện	như	vậy:	đa�u	hói,	có	bộ	râu	kie�u	cách,	mặc	áo	choàng	kie�u
cách	và	sơ	mi	tra�ng.	Các	phụ	nữ	trong	phòng	chú	ý	đe�n	ông;	ông	nói	ve�
những	đie�u	xảy	ra	trong	mo� i	quan	hệ	cuo� i	cùng	của	mıǹh,
ông	xa�u	ho� 	vı	̀đã	không	thành	công	-	không	đạt	được	sự	nghiệp	và	vi	̣the�
tài	chıńh	mà	ông	mong	đợi.	Nhưng,	ông	nói	thêm,	từ	đó	đe�n	nay	ông
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không	ngừng	tự	sửa	đo� i	bản	thân,	đã	hie�u	mıǹh	có	khả	năng	gı	̀và	nay
ông	o� n.	“Tôi	là	một	gã	to� t	bụng,”	ông	nói,	“nhưng,	lại	là	một	người	đàn
ông	che� t	tiệt.	Tôi	không	có	la�m	tie�n,	nhưng	tôi	có	ta� t	cả	những	tıńh	cách
đe� 	trở	thành	một	người	cho� ng	to� t.	Ne�u	bạn	ca�n	được	bảo	vệ,	tôi	sẽ	đứng
ra	bảo	vệ.	Ne�u	bạn	ca�n	tie�n,	dù	không	có	nhie�u	nhưng	ta� t	cả	tie�n	kie�m
được,	tôi	sẽ	mang	ve� 	nhà.	Tôi	sẽ	đe� 	bạn	mang	họ	của	tôi.	Tôi	có	the� 	làm
ha�u	như	mọi	thứ	ba�ng	chıńh	đôi	tay	mıǹh,	vı	̀vậy	ne�u	bạn	ca�n	sửa	chữa
gı	̀đó	xung	quanh	nhà,	tôi	cũng	sửa	giúp.	Và	tôi	nghı	̃gı	̀nói	na�y	và	đã	nói
là	làm.”	Tie�p	đó	ông	nói	tha�ng	vào	đe� :	“Thứ	tôi	đang	thie�u	là	một	người
phụ	nữ	phù	hợp.	Ne�u	tôi	có	được	đúng	người	phụ	nữ	như	vậy,	một	lực
mang	đe�n	sự	o� n	điṇh	cho	ngôi	nhà	tôi,	đúng	cái	cho� 	dựa	mà	tôi	ca�n	a�y,
tôi	thậm	chı	́sẽ	còn	to� t	hơn.”
Ro� t	cuộc,	người	đàn	ông	đó	cũng	bie� t	đie�u	mà	cuo� i	cùng	ta� t	cả	chúng	tôi
đe�u	bie� t:	trước	he� t	chúng	tôi	phải	học	cách	đe� 	trở	thành	đàn	ông,	ro� i
sau	đó	mới	mong	mıǹh	xứng	đáng	với	những	ai	muo� n	đem	lòng	yêu
chúng	tôi,	và	nha� t	là	chı	̉sau	đó	chúng	tôi	mới	có	the� 	đáp	lại	tıǹh	yêu	của
họ.	Nhưng	một	khi	chúng	tôi	đã	hie�u	đúng	thı	̀sao?	Chúng	tôi	tie�n	ra� t
ga�n	tới	sự	hoàn	thiện,	đie�u	làm	cho	người	đàn	ông	muo� n	mıǹh	trở	nên
to� t	hơn,	không	chı	̉cho	bản	thân,	mà	còn	cho	những	người	chúng	tôi	yêu
me�n.	Tôi	không	the� 	đong	đe�m	he� t	được	những	đie�u	diệu	kỳ	đã	đe�n	với
tôi	khi	trở	thành	một	doanh	nhân,	trụ	cột	gia	đıǹh,	một	người	cho� ng,
người	cha	và	người	đàn	ông	ke� 	từ	lúc	người	phụ	nữ	thıćh	hợp	bước	vào
cuộc	đời	mıǹh;	chı	̉đe�n	khi	Marjorie	và	tôi	ba� t	đa�u	chung	một	hành
trıǹh,	tôi	mới	đạt	được	những	giải	thưởng	và	thành	tıćh	như	vậy.	Tôi	đã
có	mặt	trên	chương	trıǹh	Oprah,	Ellen,	làm	khách	mời	của	chương	trıǹh
Chào	buổi	sáng	nước	Mỹ;	tôi	được	mời	đe�n	nói	chuyện	tại	nhà	thờ.	Một
nhà	thờ.	Cả	đời	tôi	chưa	bao	giờ	được	ai	mời	làm	die�n	giả	chıńh	trong
ngôi	nhà	của	Chúa.	Không	the� 	tin	no� i.	Những	gı	̀tôi	đạt	được	không	chı̉
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do	tôi	đã	quye� t	điṇh	làm	việc	to� t	hơn,	mà	còn	bởi	có	một	người	đã	tha�y
được	những	đie�u	to� t	đẹp	hơn	trong	tôi.	Những	người	bie� t	tôi	nhie�u	năm
đã	nhận	ra	đie�u	này.	Quỷ	tha	ma	ba� t,	tôi	có	một	bức	ảnh	chıńh	mıǹh	từ
năm	1995,	trong	ảnh	tôi	có	the� 	tha�y	cái	hậu	quả	nhãn	tie�n	mà	lo� i	so� ng
và	lựa	chọn	của	tôi	đã	gây	ra	cho	the� 	xác	mıǹh,	bởi	lúc	đó	tôi	không	phải
ma�u	đàn	ông	mà	tôi	ca�n	trở	thành,	và	không	có	người	phụ	nữ	nào	phù
hợp	đe� 	hoàn	thiện	pha�m	cách	đàn	ông	ở	tôi.	Mặt	chảy	xệ,	thừa	cả	ta�n
thiṭ,	tôi	trông	như	đã	tiêu	ro� i;	thật	khó	mà	tin	được	tôi	đã	từng	thảm	hại
như	the� .
Bây	giờ	tôi	đã	đưa	gia	đıǹh	mıǹh	vào	ne� 	ne�p.	Tôi	dọn	sạch	khỏi	cuộc	đời
mıǹh	ta� t	cả	những	tàn	tıćh	sao	cho	khi	phước	lành	xảy	đe�n,	bao	go�m
trước	nha� t	là	mo� i	quan	hệ	của	tôi	với	Chúa,	cùng	phát	hiện	ve� 	đie�u
khie�n	tôi	hạnh	phúc	-	thành	công	trong	sự	nghiệp	và	một	người	phụ	nữ
đa�y	yêu	thương,	mạnh	mẽ	bên	cạnh	mıǹh	-	tôi	có	the� 	nhận	được	những
phước	lành	đó	và	ba� t	đa�u	làm	đie�u	đúng	đa�n.
Và	tôi	đang	truye�n	lại	thông	điệp	này	cho	các	con	trai	của	mıǹh,	sao	cho
chúng	cũng	bie� t	đie�u	bı	́mật	a�y:	trước	he� t	phải	học	cách	trở	thành	người
đàn	ông.	Sau	đó	tım̀	người	phụ	nữ	thıćh	hợp,	người	có	the� 	khie�n	cho
những	đie�u	to� t	đẹp	nha� t	ở	bên	trong	bạn	bộc	lộ	ra,	giúp	bạn	trở	nên
hoàn	thiện	hơn.	Hôn	nhân	không	phải	là	bản	án	tử	hıǹh.	Nó	chıńh	là	sự
bo� 	khuye� t.
Các	cậu	con	trai	tôi.
Steve	và	Jason	đã	vượt	qua	các	bài	kie�m	tra	cuo� i	và	đậu	đại	học	ho� i	mùa
xuân	năm	ngoái.	Cùng	với	nhau,	chúng	tôi	sẽ	xây	dựng	một	truye�n
tho� ng.	Tôi	là	người	đa�u	tiên	trong	gia	đıǹh	đi	học	đại	học,	nhưng	đã	bị
đuo� i	khỏi	trường.	Nhưng	các	con	trai	tôi	đã	được	nhận	vào	trường
Morehouse.	Khi	chúng	nhận	được	thư	cha�p	thuận,	tôi	ngo� i	trong	văn
phòng	mıǹh	mà	khóc;	con	trai	tôi	sẽ	học	tại	một	trường	đại	học	uy	tıń
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với	một	di	sản	phong	phú	đáng	tự	hào,	và	tôi	không	the� 	hài	lòng	hơn
nữa.	Khi	Jason	nhıǹ	tha�y	tôi,	gương	mặt	tỏ	vẻ	khó	hie�u,	nó	lie�n	hỏi	tại
sao	ba	lại	buo� n,	chúng	đã	làm	gı	̀khie�n	tôi	có	phản	ứng	như	vậy.
“Con	không	the� 	bie� t	đie�u	này	có	ý	nghıã	the� 	nào	với	ba	đâu,	con	trai	ạ,”
tôi	nói	chân	thành.	“Ba	đã	không	mang	đe�n	cho	đời	những	tội	phạm,
không	có	đứa	con	nào	từ	trên	trời	rơi	xuo� ng,	và	hai	đứa	con	sẽ	tới
Morehouse.	Cho	ba	một	lúc	đe� 	tự	ăn	mừng	đie�u	này	được	chứ.	Con
không	có	lo� i	gı	̀cả.”
Tôi	nhận	ra	ra�ng	công	việc	của	mıǹh	chưa	cha�m	dứt	-	ra�ng	Jason,
Wynton	và	Steve	có	khá	nhie�u	việc	đe� 	làm	trước	khi	chúng	trở	thành
người	đàn	ông	hoàn	thiện.	Nhưng	chúng	đang	đi	đúng	hướng.
Và	tôi	ca�u	nguyện	sao	cho	chúng	tie�p	thu	được	những	bài	học	mà	tôi
đưa	ra,	cả	những	bài	học	chúng	sẽ	được	học	trên	đường	đời,	và	nhanh
chóng	trở	thành	ma�u	người	đàn	ông	có	khả	năng	mang	đe�n	hạnh	phúc
cho	người	nào	đó	-	bản	thân	chúng	và	bạn	đời	tương	lai	của	chúng.
Đành	ra�ng	vậy,	nhưng	liệu	chúng	có	the� 	phạm	sai	la�m	không?	Có.	Và
công	việc	của	tôi	là	hạn	che� 	những	sai	la�m	đó.
2:	HẸN	HÒ	THEO	ĐỘ	TUỔI
CẨM	NANG	CẢM	NHẬN	CỦA	ĐÀN	ÔNG	VỀ	CHUYỆN	HẸN	HÒ	KHI	HỌ
Ở	ĐỘ	TUỔI	20,	30,	40,	50	VÀ	HƠN	NỮA
Tôi	từng	da�n	Lori,	con	gái	tôi	đi	ăn	trưa	-	chı	̉hai	bo� 	con,	hẹn	riêng	-	tôi
sẽ	không	nói	do� i	đâu:	tôi	đã	hơi	quá	lo	la�ng.	Bởi	vı,̀	xét	cho	cùng,	đa�y	là
la�n	đa�u	tiên	chúng	tôi	chia	sẻ	thời	gian	quý	báu	cùng	nhau	mà	không	có
mẹ	của	nó,	Marjorie,	cùng	đi	đe� 	da�n	da� t	mạch	chuyện.	Y� 	của	tôi	là,	khi
da�n	các	cậu	con	trai	đi	ăn	trưa,	với	thái	độ	suo� ng	sã,	tôi	chı	̉nói,	“Gọi	đo�
đi,	các	chàng	trai,”	chúng	làm	theo,	the� 	là	chúng	tôi	ba� t	đa�u	ăn.	Mọi
người	đe�u	hạnh	phúc	và	hài	lòng	khi	đa�y	ghe� 	đứng	dậy	rời	bàn.	Nhưng	ý
nghı	̃ngo� i	ăn	cùng	với	Lori	trong	nhà	hàng	khie�n	tôi	phải	đo� i	diện	với
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một	vài	đie�u,	cụ	the� 	là	tôi	không	có	chút	manh	mo� i	ve� 	chuyện	những	cô
gái	13	tuo� i	thıćh	gı,̀	quan	tâm	tới	đie�u	gı	̀hoặc	nghı	̃gı.̀
Và	hôm	đó	tôi	đã	nhận	được	một	bài	học.
“Vậy,	ba	ơi,	khi	nào	con	có	the� 	ba� t	đa�u	hẹn	hò?”
Trong	đa�u,	tôi	hét	lên,	“Tha�ng	quỷ	tha	ma	ba� t	nào	dám	cả	gan	da�n	con	đi
chơi?	Con	mới	13	tuo� i,	còn	con	nıt́	mà!	Chıńh	tay	ta	sẽ	bóp	che� t	nó!”
Trên	thực	te� ,	ta� t	cả	những	gı	̀tôi	làm	được	là	đe�m	cha�m	chậm	từ	một
đe�n	mười,	nuo� t	khan	vài	cái,	và	chóp	ma� t	vài	la�n.	Cuo� i	cùng,	khi	cha� c
cha�n	mıǹh	sẽ	không	run	ra�y	hay	nói	la�p,	tôi	mới	ba� t	đa�u.
“The� 	con	nghı	̃bao	nhiêu	tuo� i	là	thıćh	hợp	đe� 	hẹn	hò?”	tôi	hỏi	như	vô
tıǹh.
“O� ,	có	lẽ	là	14	hoặc	ta�m	tuo� i	đó,”	Lori	trả	lời.
Tôi	nuo� t	nghẹn.	Một	la�n	nữa.
“Xin	lo� i,	con	yêu,	nhưng	không	một	ai	có	the� 	ghé	nhà	mıǹh	đón	con	đi
khi	con	mới	14	tuo� i.	Nga�n	a�y	tuo� i	là	quá	trẻ.”
“Vậy	mà	Cat	bạn	con	hẹn	hò	với	ma�y	anh	lớn	tuo� i	đó”,	con	bé	nói	thản
nhiên	như	không.
Ta� t	nhiên,	trong	thâm	tâm,	tôi	tưởng	tượng	ra	cảnh	mıǹh	đang	mài	dao
và	lên	đạn	ma�y	kha�u	súng	hay	mặc	bộ	đo� 	ở	nhà,	mang	dép	đứng	nơi	bậc
cửa	mà	la	hét	dọa	nạt	ba� t	kỳ	ai	tên	Cat	khôn	ho� n	đừng	có	bén	mảng	đe�n
khu	nhà	chúng	tôi	đe� 	làm	hư	con	gái	bé	bỏng	của	tôi.	Con	bé	hư	hỏng.
The� 	nhưng	khi	nói	ra	lời	tôi	co� 	giữ	cho	nhận	xét	của	mıǹh	thật	bıǹh	tıñh
và	thận	trọng	he� t	mức	có	the� .
“Khi	con	nói	'ma�y	anh	lớn	tuo� i',”	tôi	nhã	nhặn	hỏi,	“ý	con	là	sao?”
“Bạn	a�y	thıćh	những	anh	chàng	cỡ	15	hay	16	tuo� i,”	Lori	trả	lời.
Tôi	chớp	ma� t	thêm	vài	la�n	và	thêm	vài	la�n	nuo� t	nghẹn.	“Được	thôi,	con
yêu.”	Tôi	nói	giữa	lúc	nuo� t	vài	ngụm	nước	đá.	“Khi	nào	tới	đó	ha�ng	hay.”
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Bữa	trưa	ke� t	thúc	là	lúc	tôi	nhận	ra	một	đie�u	rõ	ràng:	Lori	không	còn	là
một	cô	bé	nữa,	và	chúng	tôi	đang	ở	khúc	giữa	của	cái	điệu	nhảy	a�y	-
cuộc	đa�u	tinh	vi	giữa	một	đa�ng	là	sự	ha�p	da�n	hướng	ve� 	người	khác	giới
khi	đe�n	tuo� i	và	một	đa�ng	mê	trai	he� t	cỡ.	Giờ	tôi	hie�u	ra�ng	la�n	nói	chuyện
này	không	phải	là	la�n	đa�u	tiên	con	gái	tôi	có	những	ý	nghı	̃ve� 	bọn	con
trai,	ve� 	việc	hẹn	hò	và	thậm	chı	́cả	việc	ke� t	hôn;	ne�u	con	gái	tôi	có	gı	̀đó
gio� ng	với	ta� t	cả	những	cô	bé	trên	hành	tinh	này,	nó	sẽ	xem	xét	đe�n	cả
từng	chi	tie� t	nhỏ	nha� t	ra�ng	cho� ng	của	nó	sau	này	sẽ	the� 	nào,	chúng	sẽ	có
một	đám	cưới	ra	sao,	đám	cưới	sẽ	được	to� 	chức	ở	đâu,	váy	cưới	sẽ	được
làm	từ	cha� t	liệu	gı,̀	liệu	nó	có	nên	bôi	bánh	cưới	lên	mặt	người	cho� ng
mới	của	mıǹh	không.	Có	lẽ	nó	cũng	nghı	̃đe�n	việc	nó	muo� n	có	ma�y	đứa
con	với	người	cho� ng	trong	mơ	của	mıǹh,	tên	của	bọn	trẻ	là	gı,̀	và	liệu	có
nên	cho	chúng	mang	họ	kép	của	cả	bo� 	la�n	mẹ	không.
Bạn	bie� t	là	tôi	đúng.	Đây	là	đie�u	các	cô	gái	va�n	làm;	họ	luôn	mơ	mộng	ve�
Hạnh	phúc	Mãi	mãi	-	đám	cưới,	con	cái,	cuộc	so� ng	hôn	nhân.	Ta� t	cả
những	gı	̀họ	xem	-	từ	những	bộ	phim	Disney	tới	chương	trıǹh	truye�n
hıǹh	dành	cho	giới	trẻ	tới	nhạc	đại	chúng,	tạp	chı	́đại	chúng	và	những
tha�n	tượng	văn	hóa	khác	-	đe�u	nói	với	họ	ra�ng	độc	lập,	thông	minh	và
mạnh	mẽ	thı	̀to� t	thôi,	nhưng	gặp	được,	giành	được	và	giữ	được	cho� ng
mới	là	quan	trọng.	Và	một	khi	đo� ng	ho� 	sinh	học	đã	ba� t	đa�u	tıćh	ta� c	đe�m
thı,̀	chao	ôi!	Tım̀	một	người	đàn	ông	đe� 	o� n	điṇh	cuộc	so� ng	và	sinh	con	đẻ
cái	trở	thành	việc	ưu	tiên	hàng	đa�u.
Bạn	yên	tâm	đi,	với	các	cậu	bé	thı	̀không	như	vậy	đâu.	Chưa	bao	giờ.
Không	có	người	đàn	ông	nào	mà	tôi	bie� t	từng	ngo� i	mơ	mộng	ve� 	ngày
cưới	của	mıǹh.	Có	the� 	anh	ta	mơ	ve� 	người	phụ	nữ	nào	đó	-	chıńh	xác
hơn	là	ve� 	những	gı	̀mà	anh	ta	muo� n	làm	cùng	họ	-	nhưng	hãy	tin	tôi:	đàn
ông	con	trai	không	quan	tâm	đe�n	việc	ke� t	hôn	gio� ng	như	phụ	nữ,	và
cha� c	cha�n	chúng	tôi	không	ngo� i	tưởng	tượng	ve� 	đie�u	đó	hay	lo	la�ng	ve�
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đo� ng	ho� 	sinh	học	của	mıǹh.	Thật	vậy,	cách	chúng	tôi	nhıǹ	nhận	ve� 	quan
hệ	nam	nữ	trái	ngược	ha�n	với	cách	phụ	nữ	nhıǹ	nhận,	trái	ngược	đe�n	độ
thật	lạ	là	ro� t	cuộc	cả	hai	bên	lại	đe�u	tım̀	ra	cách	chung	so� ng	bên	nhau.
Nhưng	chúng	tôi	có	nghı	̃đe�n	chuyện	a�y.	Ro� i	cha�ng	bao	lâu	cả	hai	phái	sẽ
cùng	nghı	̃ve� 	một	đie�u.
Đe� 	giúp	các	bạn	hie�u	va�n	đe� ,	tôi	nghı	̃nên	đưa	ra	một	phân	tıćh	ve� 	cách
nghı	̃của	đàn	ông	ve� 	quan	hệ	nam	nữ	theo	từng	khoảng	10	năm	-	một
dạng	ca�m	nang	co� 	ga�ng	chı	̉cho	phụ	nữ	bie� t	ca�n	làm	gı	̀đe� 	khie�n	người
đàn	ông	nghı	̃tới	hôn	nhân.
ĐÀN	ÔNG	TUỔI	20...
...	mới	chı	̉ba� t	đa�u	khám	phá	những	va�n	đe� 	ne�n	tảng	của	pha�m	cách	đàn
ông	-	anh	ta	là	ai,	anh	ta	làm	gı,̀	và	anh	ta	kie�m	được	bao	nhiêu.	Anh	ta
quye� t	điṇh	có	nên	học	đại	học	hay	không,	có	nên	học	một	nghe� 	nào	đó
hay	không,	có	nên	học	lên	sau	đại	học	hoặc	la�y	ba�ng	thạc	sı	̃hay	không,
và	không	quye� t	điṇh	nào,	ıt́	nha� t	là	ở	tuo� i	20,	sẽ	giúp	anh	ta	đi	đe�n	một
ke� t	luận	thực	thụ	ve� 	tương	lai,	ve� 	bản	thân	anh	ta,	hay	hướng	đi	của	anh
ta	trong	cuộc	so� ng.	Ve� 	cơ	bản,	anh	ta	sử	dụng	khoảng	thời	gian	10	năm
này	đe� 	khám	phá	bản	thân	-	tháo	gỡ	những	nút	tha� t	trước	khi	o� n	điṇh
cuộc	so� ng	và	nhận	trách	nhiệm	tuyệt	vời	của	việc	làm	cho� ng,	làm	cha	và
làm	người	chủ	gia	đıǹh	-	một	người	đàn	ông	không	chı	̉chiụ	trách	nhiệm
ve� 	hạnh	phúc	của	bản	thân	mıǹh,	mà	còn	của	những	người	anh	ta	yêu
thương.	Trong	ha�u	he� t	các	trường	hợp,	đơn	giản	là	bạn	không	the� 	mong
đợi	anh	ta	sa�n	sàng	đảm	bảo	sự	o� n	điṇh	ve� 	tài	chıńh	và	phương	hướng
phát	trie�n	của	gia	đıǹh	trong	khi	anh	ta	va�n	đang	co� 	ga�ng	hıǹh	dung
phải	làm	gı	̀đe� 	kie�m	tie�n,	củng	co� 	sự	nghiệp	và	tự	tạo	thành	công.
Khoảng	25-26	tuo� i,	anh	ta	sẽ	nhıǹ	ra	xung	quanh	và	chú	ý	đe�n	những
người	đàn	ông	khác	đã	có	nhà,	có	xe,	và	đang	chăm	sóc	gia	đıǹh,	lúc	này
chie�c	đo� ng	ho� 	tài	chıńh	của	anh	ta	sẽ	ba� t	đa�u	tăng	to� c.	Nó	kêu	to	như
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chie�c	đo� ng	ho� 	sinh	học	của	phụ	nữ	vậy;	đàn	ông	chúng	tôi	nghe	tha�y	nó
giục	giã	hãy	chứng	minh	ra�ng	chúng	tôi	đã	bie� t	mıǹh	là	ai,	mıǹh	làm	gı,̀
mıǹh	kie�m	được	bao	nhiêu	đe� 	cho	mọi	người	tha�y	mıǹh	là	đàn	ông	thực
sự.	Đây	không	phải	đie�u	quan	trọng	la�m	trong	những	năm	đại	học	khi
tie�n	bạc	chưa	thực	sự	có	ý	nghıã	nhie�u;	lúc	a�y	ai	cũng	nghèo	như	ai	và
chı	̉có	the� 	ghi	da�u	a�n	ba�ng	việc	trở	thành	thành	viên	của	các	to� 	chức	xã
hội,	chơi	the� 	thao,	gia	nhập	hội	sinh	viên,	và	trở	thành	mảnh	ghép	của
đời	so� ng	học	đường.	Nhưng	khi	bước	sang	tuo� i	27,	28	và	ba� t	đa�u	nhıǹ
tha�y	đám	bạn	đe�n	quán	bar	trên	chie�c	xe	sang	trọng	và	bước	ra	đường
trong	những	trang	phục	kie�u	cách,	rút	ra	ta�m	danh	thie�p	có	in	cả	tên	la�n
chức	danh	a�n	tượng	ba�ng	chữ	dập	no� i,	người	đàn	ông	ở	ta�m	tuo� i	này
ba� t	đa�u	muo� n	có	những	thứ	tương	tự	-	một	chie�c	xe	sang	trọng,	chức
danh,	và	tie�n	của	riêng	mıǹh.	Đie�u	này	ra� t	quan	trọng	với	anh	ta,	và
không	một	cho� 	nào	trong	cuo� n	so� 	tay	của	anh	ta	ghi	ra�ng	ke� t	hôn	là	một
trong	những	bước	ca�n	làm	đe� 	có	the� 	đạt	được	cái	vi	̣trı	́anh	ta	đang	co�
vươn	tới	ve� 	tie�n	bạc	và	sự	nghiệp.
Thực	te� ,	anh	ta	có	the� 	nhận	ra,	trên	hành	trıǹh	khám	phá	bản	thân,	ra�ng
anh	ta	va�n	chưa	sa�n	sàng	chiụ	trách	nhiệm	trước	một	mo� i	quan	hệ	ca�n
có	sự	cam	ke� t.	Hoặc	trên	thực	te� 	có	the� 	anh	ta	đang	nghe	theo	lời
khuyên	từ	mọi	người	đàn	ông	nào	bên	cạnh	-	từ	cha,	anh	em	trai	tới	các
đo� ng	nghiệp	và	bạn	bè	của	anh	ta	-	ra�ng	anh	ta	hãy	cứ	rong	chơi	và	trı̀
hoãn	việc	o� n	điṇh	cuộc	so� ng	với	một	người	phụ	nữ	càng	lâu	càng	to� t.
Chúng	ta	đơn	giản	là	không	giảng	giải	cho	con	trai	mıǹh	ve� 	lợi	ıćh	của
gia	đıǹh	và	việc	làm	cha	-	không	nói	với	chúng	ra�ng	những	tháng	ngày
khờ	dại	ro� i	cũng	sẽ	ke� t	thúc	và	việc	xây	dựng	mo� i	quan	hệ	be�n	vững	với
một	người	phụ	nữ	là	việc	làm	ca�n	thie� t	đe� 	trở	thành	người	đàn	ông	đıćh
thực.	Anh	ta	chı	̉bi	̣thúc	đa�y	bởi	chie�c	đo� ng	ho� 	tài	chıńh	trong	khi	bạn	thı̀
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bi	̣da�n	da� t	bởi	đo� ng	ho� 	sinh	học,	và	tin	tôi	đi,	đo� ng	ho� 	của	anh	ta	không
được	hẹn	giờ	cảnh	báo	đã	đe�n	lúc	sinh	con.
ĐIE� U	NA�Y	CO� 	Y� 	NGHI�A	GI�	VƠ� I	MO� I	QUAN	HE�̣ 	CU� A	BẠN
Ha�n	nhiên,	cũng	có	một	so� 	đàn	ông	đạt	được	sự	nghiệp,	kie�m	được	đủ
tie�n	và	cảm	tha�y	hài	lòng	với	vi	̣trı	́hiện	tại	của	họ	có	the� 	o� n	điṇh	cuộc
so� ng	ở	độ	tuo� i	này,	nhưng	nhıǹ	chung	đàn	ông	ở	giai	đoạn	này	không	có
xu	hướng	ràng	buộc	mıǹh	vào	ba� t	kỳ	mo� i	quan	hệ	khác	giới	nào	một
cách	nghiêm	túc.	Tuy	nhiên,	bạn	có	the� 	xác	điṇh	được	liệu	anh	ta	có
tie�m	năng	hay	không.	Đie�m	ma�u	cho� t	ở	đây	chıńh	là	bạn	phải	luôn	nhớ
ra�ng	từ	“tie�m	năng”	ngụ	ý	anh	ta	có	khả	năng	hành	động.	Người	đàn	ông
có	tie�m	năng	không	bao	giờ	ngo� i	yên	trên	ghe� ;	anh	ta	có	một	ke� 	hoạch
cha� c	cha�n	cho	những	đie�u	anh	ta	muo� n	làm	trong	cuộc	đời	và	đang	trên
đường	hướng	tới	mục	tiêu	của	đời	mıǹh.	Anh	ta	có	một	ke� 	hoạch	nga�n
hạn	-	có	lẽ	nó	bao	go�m	việc	đe�n	trường	hay	kie�m	đủ	tie�n	đe� 	thành	lập
công	ty,	một	dự	án	mà	anh	ta	đã	suy	tıńh	kỹ	và	đã	xây	dựng	ke� 	hoạch
kinh	doanh	cho	nó.	Và	anh	ta	có	một	ke� 	hoạch	dài	hạn	-	ke� 	hoạch	nha�m
củng	co� 	cha� c	cha�n	mục	tiêu	của	mıǹh	trong	tương	lai,	khie�n	nó	phát	huy
thành	quả.	Ne�u	anh	ta	không	có	ke� 	hoạch	nào,	không	the� 	hoạch	điṇh
tương	lai	của	mıǹh,	và	cha�ng	có	vẻ	gı	̀là	đang	no� 	lực	hướng	tới	một	mục
tiêu	nào,	thı	̀đa�y	không	phải	người	đàn	ông	mà	bạn	nên	tie�p	tục	quan
hệ.
Bạn	cũng	có	toàn	quye�n	tım̀	hie�u	xem	anh	ta	sẽ	trở	thành	người	đàn	ông
như	the� 	nào	-	liệu	ra�ng	anh	ta	có	tôn	trọng	người	khác,	lic̣h	sự,	đo� i	xử
với	bạn	theo	cách	mà	bạn	muo� n,	và	là	một	công	dân	gương	ma�u	hay
không.	Bạn	cũng	đáng	được	bie� t	liệu	anh	ta	có	hy	vọng,	uớc	mơ	và	có
đức	tin	vững	cha� c	vào	Chúa	hay	không.	Ne�u	anh	ta	có	con,	bạn	cũng	nên
tự	đie�u	tra	xem	anh	ta	là	một	người	cha	như	the� 	nào	và	quan	hệ	của	anh
ta	với	mẹ	bọn	trẻ	ra	sao.	Bạn	cũng	nên	làm	rõ	liệu	anh	ta	có	muo� n	một
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mo� i	quan	hệ	chung	thủy	hay	không	và	bạn	phải	cha� c	cha�n	ra�ng	lúc	ở
bên	bạn	thı	̀anh	ta	cư	xử	như	đang	có	đời	so� ng	vợ	cho� ng	chung	thủy.	Ta� t
cả	những	đie�u	này	là	da�u	hiệu	cho	tha�y	anh	ta	sẽ	trở	thành	người	cho� ng
như	the� 	nào	khi	sa�n	sàng	o� n	điṇh.	Gio� ng	như	hua�n	luyện	viên	của	tôi
thường	nói	với	tôi:	bạn	luyện	tập	theo	cách	nào	thı	̀sẽ	chơi	theo	cách	đó.
Ne�u	anh	ta	không	chung	thủy	khi	đang	hẹn	hò	cùng	bạn,	và	trái	tim
không	mách	bảo	anh	ta	đo� i	xử	đúng	đa�n	với	phụ	nữ,	thı	̀liệu	sẽ	có	gı̀
khác	đi	khi	bạn	đã	ke� t	hôn?	Đie�u	duy	nha� t	thay	đo� i	sau	khi	ke� t	thúc	le�
thành	hôn	là	ngón	giữa	bàn	tay	trái	của	bạn.	Còn	ta� t	cả	những	đie�u
khác?	va�n	y	như	cũ.	Vı	̀vậy,	mọi	thứ	tùy	thuộc	vào	việc	bạn	phải	bie� t	rõ
những	gı	̀mıǹh	đòi	hỏi	đe� 	có	the� 	cảm	tha�y	mãn	nguyện	ve� 	tâm	trı	́và	cảm
xúc	ra�ng	người	đàn	ông	bạn	đang	hẹn	hò	đáp	ứng	những	đòi	hỏi	đó.
Cho	tôi	nói	ra� t	rõ	the� 	này:	bạn	có	toàn	quye�n	nói	chuyện	tha�ng	tha�n	với
anh	ta	và	giải	thıćh	những	đie�u	bạn	muo� n	khi	nga�p	nghé	30	tuo� i,	nói	với
anh	ta	ra�ng	những	đie�u	bạn	cha�p	nhận	ho� i	còn	đi	học	ở	tuo� i	21	hoàn
toàn	khác	với	những	gı	̀bạn	sẽ	chiụ	đựng	khi	là	một	phụ	nữ	ở	tuo� i	27,	độ
tuo� i	thıćh	hợp	đe� 	sinh	con.	Hẹn	hò,	cùng	nhau	dự	tiệc,	ca�m	tay	nhau
giữa	sân	trường	khi	còn	đi	học,	to� t	thôi,	nhưng	anh	ta	phải	tôn	trọng	sự
thật	ra�ng	đo� ng	ho� 	sinh	học	của	bạn	đang	đie�m	và	ra�ng	anh	ta	hoặc	nên
ký	tên	vào	tờ	cam	ke� t	hoặc	ra	đi	đe� 	bạn	toàn	tâm	toàn	ý	tım̀	kie�m	một
người	đàn	ông	có	the� 	đem	lại	đie�u	bạn	đang	tım̀	kie�m.	Đừng	sợ:	hãy	nói
chuyện	tha�ng	tha�n	với	anh	ta:	“Này,	em	đã	28	và	ngay	lúc	này	đang	tım̀
kie�m	một	người	bạn	đời	bởi	vı	̀em	ra� t	mong	muo� n	có	con	khi	tuo� i
khoảng	32.	Em	không	muo� n	đe�n	tận	năm	38	tuo� i	mới	có	hoặc	co� 	ga�ng
có	đứa	con	đa�u	lòng,	vı	̀the� 	em	đang	thật	tâm	tım̀	kie�m	anh	chàng	phù
hợp	với	mıǹh.”	Hỏi	xem	anh	ta	muo� n	mıǹh	bao	nhiêu	tuo� i	khi	con	của
anh	ta,	có	the� 	là	một	cậu	con	trai,	đe�n	tuo� i	có	the� 	ném	bóng	cùng	anh	ta,
và	nha� c	khéo	ra�ng	anh	ta	sẽ	không	muo� n	trở	thành	người	cha	già	ye�u
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không	kéo	no� i	đứa	con	dậy	thı	̀đi	chơi	golf	cùng,	cũng	không	chạy	đuo� i
theo	quả	bóng	chày	của	con	được.	Tôi	đảm	bảo	với	bạn	ra�ng	đó	là
những	đie�u	anh	ta	chưa	từng	nghı	̃đe�n	trước	đây,	bởi	vı	̀những	người
đàn	ông	trẻ	tuo� i	không	suy	nghı	̃ve� 	những	đie�u	như	vậy.	Phụ	nữ	luôn
nghı	̃ve� 	đie�u	này,	và	bạn	cho	bie� t	anh	ta	ca�n	phải	kha�n	trương	lên	vı	̀bạn
là	hoàn	toàn	hợp	lý.	Người	đàn	ông	thực	sự	muo� n	bạn	sẽ	tăng	to� c	vı̀
bạn;	anh	ta	sẽ	rảo	bước	và	sát	cánh	cùng	bạn.	Bạn	không	the� 	thay	đo� i
anh	ta	-	khi	sa�p	bước	sang	tuo� i	30,	anh	ta	đã	xác	điṇh	được	mıǹh	là	ai.
Nhưng	bạn	có	the� 	làm	phát	lộ	những	pha�m	cha� t	to� t	hơn	của	anh	ta.	Anh
ta	sẽ	trở	thành	người	bạn	muo� n	ne�u	bie� t	đie�u	đó	sẽ	khie�n	bạn	hạnh
phúc.
ĐÀN	ÔNG	TUỔI	30...
...	đang	ba� t	đa�u	tự	củng	co� 	sự	nghiệp,	ba� t	đa�u	kie�m	được	những	đo� ng
tie�n	mà	anh	ta	mong	muo� n,	và	đang	đạt	được	ıt́	nha� t	một	vài	trong	so�
những	mục	tiêu	đặt	ra	trong	đời.	Và	khi	kie�m	soát	được	cuộc	so� ng	và
những	thứ	muo� n	đạt	được,	anh	ta	ba� t	đa�u	suy	nghı	̃ve� 	việc	o� n	điṇh.
Bước	tie�n	hướng	tới	ý	muo� n	o� n	điṇh	cuộc	so� ng	được	thúc	đa�y	bởi
những	vie�n	cảnh	lý	tưởng	ve� 	việc	làm	cha:	mo� i	người	đàn	ông	sẽ	ba� t
đa�u	nghı	̃ve� 	vie�n	cảnh	có	một	cậu	con	trai	ra� t	mực	yêu	quý	và	coi	mıǹh
là	hıǹh	ma�u	đe� 	noi	theo,	và	là	một	vận	động	viên	tuyệt	vời.	Anh	ta	mơ
ước	dạy	con	trai	ta� t	cả	những	môn	the� 	thao	mıǹh	từng	chơi	ho� i	nhỏ,	và
muo� n	chơi	những	môn	the� 	thao	này	với	con	trai	cho	tới	khi	nó	thành
thạo,	vı	̀vậy	anh	ta	ba� t	đa�u	nhận	tha�y	không	the� 	chờ	lâu	hơn	nữa,	ne�u
không	vie�n	cảnh	ve� 	người	cha	lý	tưởng	sẽ	càng	khó	trở	thành	hiện	thực.
Ơ� 	tuo� i	30,	chúng	tôi	thường	tự	hỏi:	“Tôi	sẽ	bao	nhiêu	tuo� i	khi	con	trai
tôi	16?”	Chúng	tôi	đe�u	muo� n	ra�ng	khi	con	trai	mıǹh	ở	tuo� i	thie�u	niên	thı̀
chúng	tôi	va�n	còn	tráng	kiện,	có	the� 	cạnh	tranh	cùng	chúng	trong	những
môn	the� 	thao.	Đie�u	chúng	tôi	không	he� 	mong	muo� n	là	trở	thành	một
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người	cha	ye�u	đuo� i,	già	nua.	Vı	̀the� 	chúng	tôi	ba� t	đa�u	nhận	ra	ra�ng	mıǹh
không	còn	nhie�u	thời	gian	đe� 	bie�n	vie�n	cảnh	lý	tưởng	này	thành	hiện
thực	-	ra�ng	khi	bước	vào	tuo� i	35	và	hơn	nữa,	chúng	tôi	càng	có	ıt́	cơ	hội
đe� 	chơi	cùng	con	trai.	Do	đó,	chúng	tôi	ba� t	đa�u	suy	nghı	̃nghiêm	túc	ve�
việc	có	con.
Đàn	ông	tuo� i	30	cũng	ba� t	đa�u	cha�p	nhận	sự	thật	khó	tránh	-	ra�ng	ta� t	cả
những	hành	động	tán	tın̉h	và	theo	đuo� i	ở	tuo� i	20	giờ	trở	thành	nga�y	tận
co� 	khi	mıǹh	30	tuo� i.	Chúng	tôi	de� 	cha�p	nhận	hơn	ý	tưởng	ra�ng	những
tháng	ngày	hẹn	hò	sẽ	sớm	ke� t	thúc	bởi	vı	̀chúng	tôi	cảm	tha�y	đã	có	đủ
trải	nghiệm	ro� i	và	cảm	giác	ho� i	hộp	của	cuộc	săn	không	mang	lại	sự	kıćh
thıćh	nữa.	Các	trò	chơi	đã	trở	nên	già	co� i.	Không	the� 	nói	ra�ng	đàn	ông
không	còn	bi	̣kıćh	thıćh	bởi	phụ	nữ	đẹp	như	lúc	20	hoặc	không	bi	̣lay
động	bởi	những	phụ	nữ	nóng	bỏng	và	gợi	cảm.	Nhưng	sau	khi	trải	qua
nhie�u	mo� i	quan	hệ	và	ba� t	đa�u	nhận	ra	được	những	ma�u	hıǹh,	anh	ta	đã
nhận	thức	rõ	cái	thực	te� 	ra�ng	cuộc	so� ng	chung	với	một	người	phụ	nữ
không	phải	lúc	nào	cũng	sẽ	nóng	bỏng	và	tuyệt	vời.	Vı	̀the� 	anh	ta	sẽ	trở
nên	cởi	mở	hơn	với	ý	tưởng	ne�u	gặp	được	người	phụ	nữ	phù	hợp,	dù
chı	̉mang	đe�n	thật	ıt́	kic̣h	tıńh	nhưng	có	the� 	ho� 	trợ,	chung	thủy	và	đem
sự	tươi	vui	vào	cuộc	đời	anh	ta,	thı	̀anh	ta	sẽ	cha�p	nhận	tie�n	tới	cam	ke� t.
Nói	cách	khác,	anh	ta	nhận	ra	ra�ng	mıǹh	không	the� 	vui	chơi	mãi,	ra�ng	sẽ
đe�n	lúc	một	người	đàn	ông	trưởng	thành	phải	thôi	lui	tới	quán	bar.
(Đie�u	này	càng	trở	nên	rõ	ràng	hơn	khi	to� i	to� i	anh	ta	đe�n	quán	bar	và
xung	quanh	là	những	cô	gái	thậm	chı	́va�n	đang	học	tie�u	học	khi	anh	ta
đã	to� t	nghiệp	đại	học.	Đó	là	một	thực	te� 	phũ	phàng.)
Ta� t	nhiên,	đie�u	này	phụ	thuộc	nhie�u	vào	độ	tuo� i	mà	người	đàn	ông,	theo
cách	nghı	̃của	anh	ta,	trở	nên	thành	đạt.	Ne�u	thành	đạt	ở	cuo� i	độ	tuo� i
20,	nhie�u	khả	năng	anh	ta	sẽ	nghı	̃tới	chuyện	ke� t	hôn	khi	bước	sang	tuo� i
30.	Đe�n	khi	a�y,	anh	ta	sẽ	cảm	tha�y	mıǹh	đã	có	đủ	năng	lực	tài	chıńh	nên
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không	ca�n	phải	tự	đày	mıǹh	làm	việc	ba� t	ke� 	ngày	đêm,	không	ca�n	phải
tạo	dựng	các	mo� i	quan	hệ	và	tım̀	cách	thăng	tie�n	nữa.	Nhưng	ne�u	ma� t
nhie�u	thời	gian	hơn	đe� 	gặt	hái	được	thành	công,	anh	ta	sẽ	không	màng
tới	ý	tưởng	o� n	điṇh	cuộc	so� ng.	Anh	ta	sẽ	va�n	nhıǹ	vào	những	gı	̀mọi
người	đã	có	và	tự	so	sánh	mıǹh	với	họ	-	những	bạn	đo� ng	môn	ở	trường
đại	học	đã	thành	đạt	hơn	và	kie�m	được	nhie�u	tie�n	hơn,	và	những	người
không	thành	đạt	ba�ng.	Mặt	khác,	ne�u	anh	ta	hài	lòng	với	chúng,	hoặc
cảm	tha�y	mıǹh	đang	tie�n	ra� t	ga�n	đe�n	đie�u	mıǹh	muo� n	đạt	được,	anh	ta
sẽ	ba� t	đa�u	hâm	nóng	lại	ý	tưởng	ve� 	sự	cam	ke� t	lâu	dài.
Bạn	nên	lưu	ý	ra�ng	vı	̀pha�n	lớn	mo� i	quan	tâm	chı	̉tập	trung	vào	việc
đảm	bảo	thành	công	nên	đàn	ông	tuo� i	30	sẽ	ıt́	quan	tâm	đe�n	thành	tựu
của	phụ	nữ.	Anh	ta	sẽ	không	thực	sự	quan	tâm	đe�n	hay	tha�y	a�n	tượng
trước	so� 	ba�ng	ca�p	mà	bạn	có,	nha� t	là	ne�u	bạn	trưng	mớ	ba�ng	a�y,	cũng
như	trưng	mức	lương	và	sự	nghiệp	của	mıǹh	ra	theo	cách	tuo� ng	như
đang	co� 	ga�ng	cạnh	tranh	với	anh	ta	hoặc	nói	bóng	gió	ra�ng	bạn	cha�ng
ca�n	phải	có	anh	ta	thı	̀mới	hạnh	phúc.	Đie�u	đó	không	có	nghıã	anh	ta
không	bi	̣cuo� n	hút	bởi	người	phụ	nữ	thông	minh,	thành	đạt;	chı	̉là	anh
ta	không	quan	tâm	đe�n	việc	tım̀	một	người	ngang	ngửa	mıǹh	ve� 	mặt	tài
chıńh	mà	thôi.
ĐIỀU	NÀY	CÓ	Ý	NGHĨA	GÌ	VỚI	MỐI	QUAN	HỆ	CỦA	BẠN
Đie�u	to� i	quan	trọng	bạn	nên	bie� t	ve� 	đàn	ông	tuo� i	30	là	bạn	nên	chờ	đợi
sự	cam	ke� t	từ	họ,	theo	ba� t	ke� 	hıǹh	thức	nào	mà	bạn	ca�n.	Ne�u	bạn	không
so� ng	cùng	nhau	nhưng	đang	hẹn	hò,	hay	hai	bạn	đang	ở	chung	căn	hộ
và	chia	sẻ	các	chi	phı	́chung,	bạn	có	toàn	quye�n	mong	đợi	anh	ta	đang
xúc	tie�n	một	mo� i	quan	hệ	lâu	dài	cùng	bạn.
Đe� 	đánh	giá	mức	độ	cam	ke� t	của	anh	ta,	đa�u	tiên	hãy	hỏi	anh	ta	ve� 	gia
đıǹh.	Đó	là	cách	to� t	nha� t	đe� 	bie� t	được	suy	nghı	̃của	người	đàn	ông	ve�
tương	lai.	Hãy	tạo	không	khı	́nói	chuyện	thoải	mái	ba�ng	cách	hỏi	ve� 	các
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con	so� 	như	“Anh	nghı	̃gia	đıǹh	mıǹh	trông	sẽ	the� 	nào	nhı?̉”	hay,	“Anh
muo�n	có	một	con?	Ba	con?	Hay	bảy	con?”	Bạn	cũng	nên	hỏi	ve� 	cuộc
so� ng	trong	gia	đıǹh	anh	ta:	“Anh	so� ng	hòa	hợp	với	cha	chứ?	Mẹ	anh	giờ
ra	sao?	Những	pha�m	cha� t	nào	anh	nghı	̃mıǹh	sẽ	có	khi	làm	cha?	Những
pha�m	cha� t	nào	anh	sẽ	không	ca�n?”	Mo� i	một	câu	trả	lời,	khi	bạn	đào	sâu
tım̀	hie�u	ve� 	chúng	(tôi	sẽ	chı	̉bạn	cách	tie�n	hành	ở	chương	6,	“Hãy	dừng
các	cuộc	chơi:	Hỏi	đàn	ông	những	câu	hỏi	thẳng	đe� 	có	được	những	câu
trả	lời	thật”),	sẽ	giúp	bạn	hie�u	tâm	trı	́của	anh	ta	đặt	ở	đâu	khi	đe� 	cập
đe�n	tıǹh	yêu,	hôn	nhân	và	gia	đıǹh.	Hỏi	anh	ta	ve� 	mo� i	quan	hệ	cha	con
không	chı	̉hướng	cuộc	nói	chuyện	ve� 	chủ	đe� 	liệu	anh	ta	có	muo� n	trở
thành	cha	không,	mà	còn	khie�n	anh	ta	cảm	tha�y	mıǹh	sẽ	trở	thành
người	cha	như	the� 	nào	và	tım̀	kie�m	những	đặc	đie�m	nào	ở	người	có	the�
sẽ	là	mẹ	của	các	con	anh	ta.	Ta� t	cả	đie�u	này	là	thông	tin	trọng	ye�u	khi
bạn	xem	xét	liệu	anh	ta	có	đúng	là	người	đàn	ông	bạn	sẽ	cùng	sinh	con,
và	sẽ	cho	bạn	nhıǹ	tha�y	rõ	liệu	người	đàn	ông	này	có	phù	hợp	với	bạn
không.
Bạn	cũng	ca�n	chú	ý	đe�n	vi	̣trı	́của	anh	ta	trên	na� c	thang	sự	nghiệp.	Ne�u
có	vẻ	không	hài	lòng	và	va�n	ho� i	hả	theo	đuo� i	ke� 	hoạch,	thı	̀anh	ta	có	the�
sẽ	chưa	muo� n	cam	ke� t.	Bạn	có	the� 	bie� t	anh	ta	đang	đứng	ở	đâu	khi	quan
sát	cách	anh	ta	sử	dụng	thời	gian	cho	những	sở	thıćh	ngoài	công	việc,
dành	cho	bạn	bè,	chơi	bóng	-	tận	hưởng	những	khoảng	thời	gian	thư
giãn	nhie�u	hơn.	Đie�u	này	cho	bạn	bie� t	ra�ng	anh	ta	có	thời	gian	-	anh	ta
không	phải	ma�u	người	đa�m	chım̀	trong	công	việc	24	tie�ng	một	ngày,	bảy
ngày	một	tua�n	và	có	the� 	tım̀	được	nie�m	vui	trong	những	thứ	khác.
Hãy	nhớ	ra�ng	chúng	ta	đang	nói	đe�n	những	người	đàn	ông	có	tham
vọng,	không	phải	những	gã	chưa	bao	giờ	lao	đa�u	vào	công	việc	và	không
chiụ	làm	việc	chăm	chı	̉hay	chı	̉ngo� i	chờ	“sung	rụng”,	hoặc	những	anh
chàng	va�n	đang	bù	đa�u	với	công	việc.	Những	anh	chàng	này	không	the�
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toàn	tâm	toàn	ý	nghı	̃tới	chuyện	cam	ke� t	bởi	vı	̀va�n	đang	mải	tım̀	kie�m
họ	là	ai,	làm	gı,̀	và	kie�m	được	bao	nhiêu,	đie�u	này	có	nghıã	họ	sẽ	quá	bận
rộn	hoàn	thành	những	mục	tiêu	trong	sự	nghiệp	mà	bỏ	qua	mọi	đie�u
khác.
Tuy	nhiên,	khả	năng	có	được	sự	cam	ke� t	từ	người	đàn	ông	đã	sa�n	sàng,
quye� t	tâm	và	có	the� 	cho	bạn	những	gı	̀bạn	muo� n	lại	phụ	thuộc	vào	bạn.
Bạn	phải	có	quye� t	tâm	ra	đi	ne�u	như	sự	cam	ke� t	ha�ng	mong	đợi	không
xảy	đe�n.	Có	vô	so� 	phụ	nữ	đã	hẹn	hò	với	một	người	đàn	ông,	mê	tıt́	anh
ta,	cho	anh	ta	“ăn	bánh”,	và	mong	chờ	anh	ta	đáp	lại	tıǹh	yêu	và	sự	tận
tâm	của	mıǹh	ba�ng	sự	cam	ke� t,	toàn	tâm	toàn	ý	cho	anh	ta	chı	̉đe� 	ro� i	sau
vài	năm	kiên	trı	̀mới	phát	hiện	ra	ra�ng	anh	ta	không	quan	tâm	tới	việc
ke� t	hôn.	Bạn	phải	dừng	chờ	đợi	xem	liệu	anh	ta	có	sa�n	sàng	cam	ke� t
chưa,	hãy	hỏi	tha�ng:	“Anh	có	mong	muo� n	sau	này	sẽ	ke� t	hôn	không?”
Anh	ta	có	the� 	nói	chưa	sa�n	sàng,	nhưng	bạn	phải	ho� i	thúc	đe� 	có	thêm
thông	tin.	Hỏi	anh	ta	-	liệu	khi	nào	thı	̀anh	ta	muo� n	ke� t	hôn	sau	một,	hai,
hay	ba	năm	nữa.	Ne�u	anh	ta	trả	lời:	“Anh	không	phải	là	ma�u	người	của
gia	đıǹh”	hay	tuyên	bo� 	anh	ta	không	điṇh	ke� t	hôn	“trong	tương	lai	ga�n”,
đừng	bỏ	đi,	hãy	bỏ	chạy.	Đe� 	cho	anh	ta	bie� t	ra�ng	bạn	toàn	tâm	toàn	ý
cho	việc	lập	gia	đıǹh	trong	một	khung	thời	gian	nha� t	điṇh	và	ne�u	anh	ta
không	muo� n,	bạn	phải	bước	tie�p.	Đie�u	này	sẽ	ra� t	khó	khăn	cho	bạn,	tôi
hie�u;	ra� t	nhie�u	người	trong	các	bạn	sợ	anh	ta	bỏ	đi	ma� t	và	bạn	sẽ	va� t	vả
la�m	mới	tım̀	được	một	người	khác	sa�n	sàng	cam	ke� t	lâu	dài.	Nhưng	tôi
va�n	sẽ	nói	lại	đie�u	tôi	đã	nói	trước	kia:	người	đàn	ông	bạn	bỏ	lại	a�y
không	phải	là	người	đàn	ông	cuo� i	cùng	trên	đời.	Cứ	đi	tới.	Bạn	đã	phạm
sai	la�m	với	gã	đó,	nhưng	không	sao.	Hãy	rũ	bỏ	những	sai	la�m	và	tie�p	tục
tım̀	người	đàn	ông	xứng	đáng,	người	cũng	muo� n	có	bạn.
ĐÀN	ÔNG	TUỔI	40...
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...	có	cảm	giác	hài	lòng	ve� 	cuộc	so� ng	hiện	tại	và	đang	bước	vào	giai	đoạn
thành	công	của	cuộc	đời,	đặc	biệt	ne�u	anh	ta	đã	là	một	người	cho� ng	và
một	người	cha.	Anh	ta	yêu	những	thành	tựu	của	mıǹh	và	đang	hái	ra
tie�n,	nhưng	đe�n	cuo� i	ngày,	ne�u	anh	ta	có	một	to� 	a�m	đe� 	trở	ve� ,	thı	̀đó	là
thành	tựu	tuyệt	nha� t.	Nó	hoàn	thành	hành	trıǹh	tie�n	tới	pha�m	cách	đàn
ông	của	anh	ta.	Cho	da�u	anh	ta	no� i	tie�ng	đe�n	đâu,	cho	da�u	anh	ta	tự
chăm	sóc	mıǹh	to� t	the� 	nào,	không	gı	̀có	the� 	so	với	việc	trở	ve� 	nhà	trong
vòng	tay	của	những	người	anh	ta	yêu	nha� t;	những	đứa	con	vui	mừng
khi	tha�y	cha,	trong	ma� t	chúng	anh	ta	luôn	là	một	người	hùng.	Anh	ta	tôn
sùng	danh	hiệu	“Cha”.	Anh	ta	cũng	hạnh	phúc	vı	̀có	người	phụ	nữ	yêu
thương,	nâng	đỡ	và	giúp	anh	ta	cảm	tha�y	mıǹh	có	giá	tri.̣	Đó	là	khoảnh
kha� c	tự	hào	của	một	người	đàn	ông,	đặc	biệt	khi	anh	ta	đủ	chıń	cha�n	đe�
hie�u	ta�m	quan	trọng	của	nó.	Ơ� 	tuo� i	40,	anh	ta	muo� n	cảm	tha�y	mıǹh	là
một	người	đàn	ông	đúng	nghıã,	đã	nói	là	làm,	được	tôn	trọng,	tự	chủ,	và
là	người	đàn	ông	đıćh	thực	được	gia	đıǹh	tin	tưởng.	Một	so� 	người	va�n
chưa	nghı	̃tới	đie�u	này,	nhưng	nó	sẽ	trở	nên	rõ	ràng	khi	anh	ta	trở	thành
người	cho� ng	và	người	cha.	Đó	là	thời	đie�m	làm	rõ	ra	mọi	thứ,	làm	xua� t
lộ	những	đie�u	to� t	đẹp	nha� t	trong	người	đàn	ông	bởi	nó	khie�n	cho	ta� t	cả
tıǹh	yêu	có	trong	anh	ta	the� 	hiện	ra	ngoài:	anh	ta	sẽ	làm	việc	chăm	chı̉
đe� 	cha� c	cha�n	ra�ng	gia	đıǹh	mıǹh	được	chu	ca�p	đủ;	anh	ta	sẽ	tự	hào
tuyên	bo� 	vợ	anh	ta	là	người	phụ	nữ	của	đời	mıǹh	và	ke� 	với	mọi	người	ve�
con	cái	anh	ta;	và	anh	ta	sẽ	bảo	vệ	gia	đıǹh	với	sức	mạnh	của	những	vị
tha�n.
Ne�u	còn	độc	thân,	anh	ta	độc	thân	là	có	lý	do.	Anh	ta	có	lẽ	đã	không	may
ma�n	trong	tıǹh	yêu.	Hay	có	the� 	những	công	việc	nay	đây	mai	đó	khie�n
anh	ta	khó	o� n	điṇh	cuộc	so� ng	-	như	làm	việc	ở	nước	ngoài	hay	trong
quân	ngũ.	Hoặc	anh	ta	chı	̉là	một	anh	chàng	lập	di	̣luôn	cưỡng	lại	ý
tưởng	ke� t	hôn	và	có	con,	thậm	chı	́sau	nga�n	a�y	năm	-	hội	chứng	sợ	cam
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ke� t.	Dù	nguyên	nhân	có	là	gı,̀	trừ	phi	vừa	mới	ly	hôn,	anh	ta	đã	cha�p
nhận	sự	thật	ra�ng	gia	đıǹh	truye�n	tho� ng	-	một	người	vợ	và	vài	đứa	con	-
sẽ	không	xảy	đe�n	với	anh	ta	(hoặc	đã	quye� t	điṇh	không	muo� n	bi	̣làm
phie�n	bởi	đie�u	đó	thêm	chút	nào	nữa),	và	trở	nên	thoải	mái	với	cuộc
so� ng	độc	thân.	Ne�u	có	những	đứa	cháu	trai,	cháu	gái	hoặc	con	cái	của
bạn	thân,	anh	ta	hoàn	toàn	hạnh	phúc	với	việc	yêu	thương	chúng,	mà
không	cảm	tha�y	cuộc	đời	mıǹh	đang	thie�u	thứ	gı;̀	anh	ta	hài	lòng	với	sự
sa�p	đặt	này	cũng	như	ta� t	cả	những	phụ	nữ	nào	không	nghı	̃ra�ng	cuộc
so� ng	là	một	tha� t	bại	thảm	hại	ne�u	không	có	cho� ng,	không	có	con.	So� ng,
với	họ	có	nghıã	là	phải	thoải	mái;	tài	chıńh	thoải	mái,	những	thói	quen
thoải	mái,	và	một	lo� i	so� ng	thoải	mái.	Và	họ	không	ha�n	đã	cô	đơn	bởi	họ
đã	tạo	lập	được	những	tıǹh	huo� ng	sao	cho	có	bạn	tıǹh	mà	không	ca�n
phải	phá	vỡ	ne�p	so� ng	thường	ngày.	Đie�u	này	nói	lên	ra�ng	thật	khó	lòng
có	ai	đó	xua� t	hiện	và	phá	vỡ	cảm	giác	thoải	mái	mà	người	đàn	ông	độc
thân	ở	tuo� i	40	đã	da�n	quen.	Trong	tâm	tưởng,	anh	ta	nghı	̃ra�ng	sự	cam
ke� t	hôn	nhân	sẽ	phá	vỡ	hoàn	toàn	lo� i	so� ng	o� n	điṇh,	thú	vi	̣của	anh	ta	-
lo� i	so� ng	có	the� 	làm	những	gı	̀anh	ta	muo� n,	khi	anh	ta	muo� n,	mà	không
phải	chiụ	trách	nhiệm	cho	ba� t	ke� 	đie�u	gı	̀hay	với	ba� t	kỳ	ai	ngoài	bản
thân.
Nhưng,	đie�u	này	không	có	nghıã	ra�ng	người	đàn	ông	ở	tuo� i	40	không	de�
dàng	gặp	gỡ	người	phụ	nữ	sẽ	làm	rung	chuye�n	the� 	giới	của	anh	ta	-
người	làm	cho	anh	ta	tha�y	không	the� 	so� ng	thie�u	cô	a�y.	Chı	̉là	anh	ta	đã
na�m	vững	nghệ	thuật	tım̀	kie�m	bạn	tıǹh	và	không	nha� t	thie� t	luôn	ham
muo�n	săn	tım̀	phụ	nữ	và	tıǹh	dục	vô	nghıã	như	ho� i	20	hay	30.	Khi	người
đàn	ông	trưởng	thành	hơn,	anh	ta	không	quan	tâm	nhie�u	tới	tıǹh	dục,
và	anh	ta	đã	trải	qua	nhie�u	mo� i	quan	hệ	với	đủ	kie�u	phụ	nữ,	vı	̀the�
những	cuộc	đi	săn	như	thời	trai	trẻ	da�n	giảm	đi.	Anh	ta	không	thie� t	tha
đe�n	các	quán	bar	hay	tụ	đie�m	giải	trı	́đe� 	tım̀	những	cô	nàng	xinh	tươi,
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nóng	bỏng.	Anh	ta	sẽ	bi	̣cuo� n	hút	nhie�u	hơn	bởi	những	người	có	the� 	nói
chuyện	tâm	đa�u	ý	hợp,	có	the� 	vui	vẻ	dùng	bữa,	cùng	đi	nghe	hòa	nhạc	và
nhie�u	sự	kiện	giải	trı	́khác;	người	đáp	ứng	nhu	ca�u	tıǹh	dục	của	anh	ta;
người,	gio� ng	như	anh	ta,	không	cảm	tha�y	áp	lực	phải	đa�y	xa	thêm	mo� i
quan	hệ.	Đie�u	này	mang	lại	cảm	giác	thoải	mái	cho	anh	ta;	đó	là	những
gı	̀mà	ta� t	cả	đàn	ông	muo� n	-	thư	thái,	yên	bıǹh,	và	có	người	ba�u	bạn	-	và
người	đàn	ông	độc	thân	tuo� i	40	đã	có	dư	đie�u	này.	Anh	ta	chọn	cách
so� ng	như	vậy.
Ta� t	nhiên,	ne�u	anh	ta	ở	tuo� i	40	mà	đã	ly	hôn,	thı	̀tuy	có	xu	hướng	muo� n
so� ng	một	mıǹh	bởi	vı	̀đã	trở	nên	cảnh	giác,	nhưng	anh	ta	càng	de� 	lao
vào	cuộc	đi	săn	bởi	vı	̀giờ	đây	anh	ta	lại	hẹn	hò	và	làm	quen	với	ta� t	cả
những	phụ	nữ	ho� i	30	tuo� i	phải	nha�m	ma� t	làm	ngơ	do	đã	ke� t	hôn.	Giờ
đây	có	the� 	thử	trải	nghiệm	mà	cha�ng	lo	la�ng	gı	̀ve� 	hậu	quả,	anh	ta	sẽ
muo� n	vui	chơi	một	chút.	Có	the� 	sẽ	ma� t	vài	năm	trước	khi	anh	ta	suy
nghı	̃ve� 	việc	cam	ke� t	với	ai	đó	một	la�n	nữa,	đặc	biệt	ne�u	anh	ta	mới	ly	dị
và	va�n	lưu	giữ	những	cảm	xúc	phức	tạp	và	mạnh	mẽ	với	người	vợ	cũ.
Tuy	nhiên,	đie�u	mọi	người	nói	ve� 	người	đàn	ông	đã	từng	ke� t	hôn	hoàn
toàn	đúng:	ne�u	anh	ta	đã	cam	ke� t	với	ai	đó	một	la�n,	anh	ta	cha� c	cha�n
không	sợ	việc	cam	ke� t	và	sẽ	sa�n	lòng	làm	việc	đó	một	la�n	nữa.	Anh	ta
không	nha� t	thie� t	sẽ	lãng	mạn	hóa	nó,	nhưng	anh	ta	sẽ	nhớ	đie�u	đó	có
the� 	tuyệt	vời	the� 	nào	và	sẽ	không	hoàn	toàn	xua	đi	ý	tưởng	ke� t	hôn	sau
khi	đã	chán	nga�y	việc	vui	chơi.
ĐIE� U	NA�Y	CO� 	Y� 	NGHI�A	GI�	VƠ� I	MO� I	QUAN	HE�̣ 	CU� A	BẠN
Bạn	sẽ	phải	thận	trọng	hơn	khi	tım̀	kie�m	người	đàn	ông	độc	thân	tuo� i
40	và	đặc	biệt	là	khi	tie�p	cận	anh	ta.	Anh	ta	là	người	từng	trải	nên	sẽ
không	ma� c	lừa	bởi	những	cơ	the� 	đẹp,	những	hàng	mi	chóp	chớn	hay
hành	động	giả	nai.	Cha� c	cha�n,	anh	ta	bie� t	cách	tım̀	được	những	cô	gái
mới	đôi	mươi	nóng	bỏng	mà	anh	ta	có	lẽ	sẽ	sa�n	sàng	trải	qua	vài	cuộc
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tıǹh	một	đêm,	nhưng	quan	trọng	là,	anh	ta	đã	làm	chuyện	đó	ra� t	nhie�u
la�n	đe�n	mức	cha�ng	tha�y	hứng	thú	ma�y	nữa;	anh	ta	bie� t	ra�ng	có	nhie�u	cơ
hội	đe� 	gặp	những	thie�u	nữ	trẻ	tuo� i	non	kinh	nghiệm	và	chưa	từng	trải
“chuyện	a�y”	như	anh	ta.	Thay	vào	đó,	anh	ta	sẽ	ca�n	và	muo� n	một	người
cũng	o� n	điṇh,	người	thú	vi	̣và	đặc	biệt	là	hứng	thú	với	những	gı	̀anh	ta
đã	tạo	dựng	đe� 	có	được	cuộc	so� ng	thoải	mái.
Đie�u	đó	cũng	có	nghıã	ra�ng,	đe� 	tım̀	được	anh	ta	bạn	sẽ	phải	sáng	tạo
hơn	một	chút.	Bạn	sẽ	không	the� 	ba� t	gặp	anh	ta	trong	câu	lạc	bộ	giải	trı,́
trong	phòng	gym	hay	trong	những	quán	bar	the� 	thao	-	những	điạ	đie�m
đie�n	hıǹh	họ	thưòng	lui	tới	đe� 	gặp	gỡ	những	cô	nàng	trẻ	trung,	nóng
bỏng	và	đa�y	sức	so� ng.	Bạn	sẽ	tım̀	được	người	đàn	ông	này	ở	các	câu	lạc
bộ	nhạc	jazz,	đa�m	mıǹh	thưởng	thức	âm	nhạc;	hay	ở	những	sự	kiện	the�
thao,	say	mê	tận	hưởng	trận	đa�u;	hay	trên	sân	golf	và	sân	tennis	hoặc
trong	các	giải	đa�u	bóng	ba�u	dục.	Vı	̀là	đàn	ông	độc	thân,	anh	ta	có	the�
thưởng	thức	các	loại	hıǹh	giải	trı	́và	sở	thıćh	the� 	thao	này	bởi	không	có
người	vợ	nào	nha� c	ra�ng	anh	ta	đang	so� ng	de� 	dãi	và	ıćh	kỷ,	theo	một	lo� i
so� ng	chı	̉khie�n	mıǹh	anh	ta	thıćh	thú.
Bạn	cũng	ca�n	phải	bie� t	ra�ng	lao	vào	mo� i	quan	hệ	với	một	người	đàn	ông
đã	ly	di	̣tuo� i	40	có	the� 	là	việc	không	de� ,	nha� t	là	ne�u	anh	ta	vừa	mới	ly	di.̣
Có	the� 	theo	nhie�u	cách	anh	ta	tha�y	ở	bạn	bóng	dáng	của	người	vợ	cũ	mà
chạy	ma� t.	Ne�u	anh	ta	ly	di	̣chưa	được	hai	năm,	bạn	phải	chua�n	bi	̣đón
nhận	từ	anh	ta	một	vài	trò	chơi	cho� n	phòng	the	và	không	gı	̀hơn	nữa;
anh	ta	có	the� 	sẽ	chı	̉muo� n	giữ	như	the� 	mãi,	dù	cho	bạn	tuyệt	vời	the� 	nào
đi	nữa.	Đó	là	bởi	người	đàn	ông	tuo� i	40	không	tin	vào	lời	ngon	ngọt.	Ơ�
tuo� i	20,	anh	ta	tin	ta� t	cả	những	gı	̀phụ	nữ	nói,	và	ở	tuo� i	30,	anh	ta	đã	có
đôi	chút	hoài	nghi.	Nhưng	khi	đã	40,	anh	ta	không	còn	tin	tưởng	quá
nhie�u	nữa.	Ta� t	cả	phụ	nữ	đe�u	là	những	đa�u	be�p	tuyệt	vời	thıćh	giữ	cho
nhà	cửa	sạch	sẽ	ha�ng	ngày	và	mặc	đo� 	lót	đẹp	đi	ngủ	ha�ng	đêm;	không	ai
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trong	so� 	họ	dám	ra	khỏi	nhà	mà	không	tıả	tót;	họ	thıćh	quan	hệ	tıǹh
dục,	là	những	người	hâm	mộ	cuo� ng	nhiệt	bóng	ro� 	và	bóng	ba�u	dục,	và
thıćh	mùi	thơm	của	thuo� c	lá	-	cho	đe�n	khi	họ	rơi	vào	một	mo� i	quan	hệ,
và	những	vỏ	bọc	hào	nhoáng	rơi	xuo� ng.	Với	một	người	đàn	ông	từng	ke� t
hôn,	anh	ta	bie� t	ra�ng	phụ	nữ	luôn	có	nhie�u	đie�m	chung	khi	phải	đo� i	phó
với	áp	lực,	căng	tha�ng,	và	những	thách	thức	nảy	sinh	trong	mo� i	quan	hệ,
do	đó,	anh	ta	bie� t	ra�ng	ra� t	có	the� 	có	sự	ro� i	sẽ	gio� ng	như	với	người	vợ	cũ
khi	những	xıćh	mıćh	do	cuộc	so� ng	chung	xảy	ra.	Vı	̀the� 	bạn	không	the�
quye�n	rũ	anh	ta	ba�ng	cách	vẽ	ra	vie�n	cảnh	tuyệt	vời	khi	so� ng	cùng	nhau;
anh	ta	sẽ	không	tin	bạn.	Bạn	phải	cho	anh	ta	tha�y,	chứ	không	chı	̉là	nói
với	anh	ta.	Ne�u	anh	ta	đưa	bạn	đi	cùng	đe�n	sân	golf	và	bạn	tỏ	ra	vui	vẻ
hào	hứng,	hay	anh	ta	da�n	bạn	đe�n	quán	bar	the� 	thao	và	bạn	tranh	luận
với	những	người	hâm	mộ	cuo� ng	nhiệt	nha� t	ve� 	những	đie�m	to� t	trong	lo� i
ta�n	công	tam	giác	của	đội	Lakers,	hay	ne�u	bạn	có	the� 	so	sánh	giai	điệu
jazz	tuyệt	vời	từ	tie�ng	kèn	của	Coltrane	với	màn	độc	ta�u	co� 	đie�n	của
Miles	Davis,	thı	̀anh	ta	mới	có	the� 	ba� t	đa�u	tin	ra�ng	bạn	và	anh	ta	có
nhie�u	sở	thıćh	chung	và	ra�ng	bạn	là	một	món	bở	độc	nha� t	vô	nhi.̣
Thực	ra,	một	khi	đã	vượt	qua	no� i	đau	của	việc	ly	hôn	và	ba� t	đa�u	cảm
tha�y	cô	đơn,	anh	ta	nhận	ra	ra�ng	quan	hệ	tıǹh	dục	ở	tuo� i	40	có	the� 	thú
vi	̣hơn	nhie�u	so	với	quan	hệ	tıǹh	dục	ở	tuo� i	25;	anh	ta	cũng	nhận	thúc
rõ	ra�ng	sự	hoàn	hảo	ve� 	mặt	the� 	xác	không	phải	bao	giờ	cũng	gio� ng	như
người	ta	hay	tán	dương,	và	anh	ta	sẽ	ba� t	đa�u	mong	muo� n	hơn	có	một
người	bạn	đời	-	người	phụ	nữ	hài	lòng	với	cho� 	an	trú	của	mıǹh	và	cả	của
anh	ta	trong	cuộc	so� ng.
ĐA� N	O� NG	TUO� I	50	VA� 	HƠN	NƯ� A...
...	đang	làm	việc	he� t	sức	đe� 	củng	co� 	di	sản	của	mıǹh.	Nói	đơn	giản:	ông
ta	đang	xem	cuo� n	băng	và	co� 	ga�ng	hıǹh	dung	làm	the� 	nào	đe� 	chu	ca�p
đa�y	đủ	cho	gia	đıǹh	sau	khi	ông	ta	nghı	̉hưu	hoặc	từ	giã	cõi	đời.	O� ng	ta
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suy	nghı	̃nhie�u	ve� 	sự	an	toàn	hơn	trước	đây,	ngay	cả	khi	ông	ta	đang	tım̀
cách	tung	lũ	trẻ	vào	đời	nhờ	đó	mà	rộng	nhà	rộng	cửa	-	gửi	con	cái	tới
trường	đại	học	hay	đe� 	chúng	ba� t	đa�u	so� ng	tự	lập	cho	mıǹh	tận	hưởng
cuộc	so� ng	chung	với	người	bạn	đời	mà	không	phải	vướng	bận	con	cái.
O� ng	ta	tha�y	mãn	nguyện	hơn	trong	sự	yên	o� n	mới	tım̀	lại	được	cùng	với
người	vợ	và	yên	vi	̣trong	cuộc	so� ng	mıǹh	đã	xây	đa�p,	nhưng	va�n	lo	la�ng
bảo	vệ	gia	đıǹh	mıǹh	-	không	phải	ba�ng	bạo	lực,	mà	ba�ng	cách	đảm	bảo
ra�ng	vợ	con	có	the� 	so� ng	to� t	khi	ông	ta	đã	ma� t	đi.
Tư	tưởng	này	bi	̣thúc	đa�y	bởi	sức	khỏe	luôn	thay	đo� i	của	ông	ta.	O� ng	ta
ba� t	đa�u	lo	la�ng	bởi	vı	̀ở	tuo� i	50	cơ	the� 	ba� t	đa�u	phản	bội	ông	ta.	Huye� t	áp
tăng,	hàm	lượng	cholesterol	tăng,	tuye�n	tie�n	liệt	của	ông	ta	có	va�n	đe� ,	và
xua� t	hiện	những	cơn	đau	nhức	mà	ông	ta	chưa	bao	giờ	cảm	tha�y	trước
đây.	Ta� t	cả	những	đie�u	đó	khie�n	ông	ta	nhận	thức	nhie�u	hơn	ve� 	quãng
thời	gian	còn	lại	của	mıǹh,	và	ông	ta	nhận	ra	ca�n	phải	tự	chăm	sóc	bản
thân	to� t	hơn.	Đie�u	này,	ta� t	nhiên,	sẽ	de� 	dàng	hơn	khi	có	một	người	phụ
nữ	bên	cạnh.	Thật	khó	cho	người	đàn	ông	có	the� 	so� ng	khoa	học,	ăn	uo� ng
đie�u	độ	và	tránh	được	những	phie�n	phức	ne�u	không	có	sự	hiện	diện	của
một	người	phụ	nữ	ở	bên	đe� 	động	viên	và	nha� c	nhở	tại	sao	không	ăn
bánh	pho	mát	và	thiṭ	nướng	mà	ăn	nhie�u	rau	và	tập	luyện	nhie�u	thı	̀sẽ
to� t	hơn,	và	nên	tránh	xa	các	ra� c	ro� i	vı	̀lợi	ıćh	không	chı	̉của	bản	thân
mıǹh	mà	vı	̀cả	những	người	ông	ta	yêu	quý.
ĐIE� U	NA�Y	CO� 	Y� 	NGHI�A	GI�	CHO	MO� I	QUAN	HE�̣ 	CU� A	BẠN
O� ng	ta	sẽ	cởi	mở	nhie�u	hơn	với	ý	tưởng	có	một	người	phụ	nữ	bên	cạnh
không	chı	̉đe� 	yêu	theo	cách	mà	một	người	đàn	ông	yêu	-	đe� 	bảo	vệ,
tuyên	bo� 	và	chu	ca�p	cho	cô	ta	-	mà	còn	bởi	ông	ta	bie� t	ra�ng	được	một
người	phụ	nữ	thực	sự	ngọt	ngào	quan	tâm	chăm	sóc	sẽ	giúp	tăng	tuo� i
thọ	của	ông	ta	lên	ıt́	nha� t	chục	năm	nữa.	Đie�u	này	sẽ	khie�n	ông	ta	thực
sự	cảm	tha�y	muo� n	được	cam	ke� t	với	ai	đó,	cha� c	cha�n	là	ham	muo�n	đó
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mãnh	liệt	hơn	lúc	ông	ta	30	và	thậm	chı	́40	tuo� i.	Ve� 	cơ	bản	ông	ta	sẽ	tım̀
kie�m	ai	đó	có	the� 	cùng	đo� i	diện	với	tuo� i	già	đang	đe�n	khi	ở	bên	kia	sườn
do� c	của	sự	nghiệp	và	ông	ta	ba� t	đa�u	hıǹh	dung	sẽ	the� 	nào	khi	thực	hiện
ta� t	cả	những	đie�u	mà	ông	ta	luôn	muo� n	được	thực	hiện	-	đi	du	lic̣h	hay
tận	hưởng	những	buo� i	chie�u	nhàn	nhã,	thảnh	thơi	-	với	một	người	bạn
đo� ng	hành	kiên	điṇh	cũng	tha�y	hạnh	phúc	khi	được	so� ng	o� n	điṇh	và	tận
hưởng	pha�n	đời	còn	lại	của	mıǹh	cùng	ông	ta.
Hie�u	ra�ng	các	giai	đoạn	khác	nhau	của	đàn	ông	không	phải	là	những
điṇh	nghıã	cứng	nha� c	ve� 	đàn	ông	ở	những	độ	tuo� i	khác	nhau;	luôn	luôn
có	những	ngoại	lệ	cho	các	quy	ta� c.	Đie�u	tôi	đã	mô	tả	ở	đây	chı	̉là	to� ng
quát	ve� 	những	gı	̀die�n	ra	trong	đời	so� ng	của	đàn	ông	khi	họ	chuye�n	từ
độ	tuo� i	này	sang	độ	tuo� i	khác	-	những	đie�u	mà	bản	thân	tôi	đã	trải	qua,
và	ta� t	nhiên	là	cả	những	kinh	nghiệm	mà	bạn	bè	tôi	đã	chia	sẻ.	Tôi	chân
thành	hy	vọng	bạn	sẽ	tham	khảo	những	đie�u	trên	đe� 	hie�u	đúng	suy	nghı̃
của	đàn	ông	khi	muo� n	hẹn	hò	cùng	bạn	-	một	sự	hie�u	bie� t	có	lẽ	sẽ	giúp
bạn	có	được	tıǹh	yêu	mà	bạn	muo� n,	ca�n	và	xứng	đáng	nhận	được.
PHỤ	NƯ� 	CO� 	ĐA� NG	NGẠI?
HUYE�N	THOẠI	ĐO� I	LẠI	VƠ� I	SỰ	THA�̣ T
Thành	công	của	cuo� n	sách	Cư	xử	như	đàn	bà,	suy	nghı	̃như	đàn	ông
khie�n	cho	nhie�u	chương	trıǹh	truye�n	hıǹh	đặc	biệt	và	báo	chı	́so� t	sa�ng
đặt	câu	hỏi	tại	sao	những	phụ	nữ	độc	thân	vừa	thông	minh,	thành	đạt,
lại	vừa	xinh	đẹp,	và	theo	tiêu	chua�n	của	họ	là	ga�n	như	hoàn	hảo,	lại	phải
gian	nan	đe�n	vậy	mới	có	được	bạn	trai,	nói	gı	̀đe�n	có	một	người	cho� ng.
Và	bao	giờ	cũng	vậy,	những	phụ	nữ	độc	thân	mạnh	miệng	nha� t	đe�u	hoặc
tuyên	bo� 	họ	hoàn	toàn	hài	lòng	với	cuộc	so� ng	độc	thân	hoặc	kiên	quye� t
cho	ra�ng	mıǹh	độc	thân	là	bởi	đàn	ông:	“Tôi	so� ng	độc	thân	bởi	vı	̀đàn
ông	họ	ngại	tôi.”
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Xin	lo� i,	nhưng	như	nhan	đe� 	của	cuo� n	sách	gợi	ý,	tôi	sẽ	nói	luôn	cho	nó
vuông	và,	theo	quan	đie�m	của	tôi,	cho	phù	hợp	với	lợi	ıćh	của	các	bạn:
trong	tâm	trı	́và	trái	tim	của	ha�u	he� t	đàn	ông,	quan	đie�m	ra�ng	người	đàn
ông
“ngại	bạn	vı	̀bạn	thành	đạt”	cha�ng	gı	̀khác	hơn	là	một	cái	cớ	-	một	cách
thuận	tiện	đe� 	vài	phụ	nữ	hợp	lý	hóa	lý	do	vı	̀sao	họ	độc	thân.	Thật	khó
nghe	nhưng	đó	là	sự	thật.	Khi	không	có	phụ	nữ	bên	cạnh	và	chı	̉có	cánh
đàn	ông	chúng	tôi	tán	ga�u	trên	sân	golf,	trên	sân	bóng	ro� 	hay	trong	khi
thưởng	thức	đie�u	xı	̀gà	ở	quán	bar,	chúng	tôi	đã	cười	khúc	khıćh,	la� c
đa�u,	và	lớn	tie�ng	tự	hỏi	ai	đã	nói	với	bạn	đie�u	nực	cười	a�y.	Bởi	vı	̀sự	thật
là	cha�ng	có	gı	̀sai	hơn	câu	a�y.	Đàn	ông	không	bận	tâm	vı	̀sự	mạnh	mẽ,
độc	lập	hay	giỏi	giang	của	phụ	nữ.	Đie�u	chúng	tôi	bận	tâm	là	cái	cảm
giác	ra�ng	phụ	nữ	không	ca�n	chúng	tôi.
Dù	bạn	tin	hay	không,	hai	đie�u	đó	ra� t	khác	nhau.
Tuy	nhiên,	cái	huye�n	thoại	“đàn	ông	ngại	tôi”	va�n	to� n	tại,	cũng	như
những	tıń	đie�u	khác	liên	quan	tới	những	người	phụ	nữ	độc	lập,	đặc	biệt
là	những	người	có	the� 	tự	chủ	ve� 	tài	chıńh	hoặc	ve� 	cảm	xúc.	Vı	̀the� 	tôi	nêu
ra	va�n	đe� 	này	với	hy	vọng	ra�ng,	ne�u	phụ	nữ	thật	sự	hie�u	ve� 	suy	nghı	̃của
đàn	ông	khi	anh	ta	phải	đo� i	diện	với	một	người	phụ	nữ	thành	đạt,	độc
lập,	mạnh	mẽ,	chúng	ta	có	the� 	tie�p	tục	câu	chuyện.
ĐA� N	O� NG	KHO� NG	THI�CH	NHƯ� NG	PHỤ	NƯ� 	HAY	NO� I	VE� 	THA� NH	CO� NG
CU�A	MI�NH
SỰ	THA�̣ T:	Ne�u	bạn	có	một	hay	hai	ba�ng	đại	học,	một	chie�c	xe	kie�u	mới,
một	cho� n	đẹp	đẽ	đe� 	ngả	lưng,	và	một	khoản	lương	khie�n	cho	giám	đo� c
đie�u	hành	của	một	trong	500	công	ty	lớn	nha� t	Hoa	Kỳ	phải	sửng	so� t,
chúng	tôi	mừng	cho	bạn.	Vâng,	bạn	không	đọc	nha�m	đâu.	Mừng	cho
bạn.	Ne�u	một	phụ	nữ	thành	công	và	có	cuộc	so� ng	tuyệt	vời,	đie�u	đó
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không	làm	chúng	tôi	tức	giận,	không	làm	chúng	tôi	chán	nga�y,	hay	giáng
đòn	chı	́tử	vào	lòng	tự	trọng	và	cái	tôi	của	chúng	tôi	đâu.
Nhưng	ne�u	đó	là	ye�u	to� 	quye� t	điṇh	trong	đời	bạn	-	ne�u	đó	là	đie�u	mà
bạn	so� ng	che� t	phải	thực	hiện,	ne�u	đie�u	đa�u	tiên	bạn	tho� t	ra	sau	khi	tự
giới	thiệu	mıǹh	là	năm	sản	xua� t	và	kie�u	dáng	chie�c	xe	của	bạn,	giá	mua
ngôi	nhà	ưa	thıćh	của	bạn,	đie�m	tıń	dụng	của	bạn,	tie�p	đó	là	tıń	đie�u	của
phụ	nữ	độc	thân,	độc	lập,	mạnh	mẽ	-	“Tôi	không	ca�n	một	người	đàn	ông
đe� 	chăm	sóc	mıǹh!”	-	vậy	bạn	thử	đoán	xem	chúng	tôi	hie�u	đie�u	này	như
the� 	nào?	Ha�n	nhiên	đó	là:	“Tôi	không	ca�n	dic̣h	vụ	của	anh	đâu.”	The� 	là
chúng	tôi	sẽ	mang	dic̣h	vụ	của	mıǹh	đe�n	những	nơi	khác	trong	khi	bạn
một	mıǹh	leo	những	na� c	thang	sự	nghiệp,	ca�u	nguyện	một	mıǹh.	Nuôi
con	một	mıǹh.	Đi	mua	sa�m	một	mıǹh	(hoặc	với	ma�y	cô	bạn	gái).	Kỳ	nghı̉
nào	cũng	nghı	̉một	mıǹh	(hoặc	cùng	ma�y	cô	bạn).	Chı	̉đe� 	trở	ve� 	nhà...
một	mıǹh.	Cha�ng	có	gı	̀sai	khi	so� ng	độc	thân,	dı	̃nhiên.	Nhie�u	phụ	nữ
đang	có	cuộc	so� ng	của	riêng	họ,	vừa	lòng	với	cuộc	so� ng	có	nhie�u	người
bạn	to� t	và	những	kinh	nghiệm	tuyệt	vời	mà	không	nha� t	thie� t	phải	dıńh
dáng	đe�n	mo� i	quan	hệ	có	cam	ke� t	với	người	khác	giới.
The� 	nhưng,	cứ	mo� i	một	phụ	nữ	nói	ra�ng	cô	ta	ở	một	mıǹh	cũng	cha�ng
sao,	lại	có	ra� t	nhie�u	người	khác	đang	thực	sự	khó	chiụ	ra�ng	có	the� 	họ
không	the� 	tım̀	được	hạnh	phúc	lâu	dài,	thứ	mà	họ	va�n	cho	ra�ng	sẽ	đe�n
sau	khi	lao	động	miệt	mài	đe� 	đạt	được	sự	nghiệp,	tie�n	bạc	cũng	như	điạ
vi	̣xã	hội;	thâm	tâm	họ	thực	sự	tin	ra�ng	mıǹh	độc	thân	bởi	vı	̀đàn	ông	e
ngại	hoặc	ghen	ti	̣với	thành	công	của	họ.
Thực	ra	ha�u	he� t	đàn	ông	đe�u	hie�u	sự	thật	hie�n	nhiên	ra�ng	pha�n	đông
phụ	nữ	có	the� 	tự	chăm	sóc	mıǹh.	Ne�u	bạn	được	nuôi	dưõng	bởi	những
bậc	phụ	huynh	quan	tâm	chút	nào	đe�n	hạnh	phúc	tương	lai	của	con	cái,
họ	có	lẽ	đã	dạy	bạn	ve� 	ta�m	quan	trọng	của	việc	có	được	học	va�n	vững
cha� c,	theo	đuo� i	một	nghe� 	nghiệp	to� t,	và	có	đủ	tie�n	đe� 	tự	chăm	sóc	bản
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thân,	cho	dù	có	hay	không	có	một	người	đàn	ông	trong	cuộc	đời	mıǹh.
Đàn	ông	mong	đợi	bạn	đã	theo	đúng	lời	hứa	này	với	bản	thân	và	làm	ta� t
cả	những	gı	̀bạn	có	the� 	làm	đe� 	thành	đạt	và	hạnh	phúc;	chúng	tôi	cũng
bie� t	ra�ng	chia	sẻ	với	nhau	những	gı	̀mà	bản	thân	mıǹh	cảm	tha�y	tự	hào
là	đie�u	hoàn	toàn	tự	nhiên	đo� i	với	mọi	người,	trong	đó	có	phụ	nữ.
Đie�u	làm	đàn	ông	chúng	tôi	e	ngại	là	cuộc	so� ng	riêng	của	bạn	được	xây
dựng	hoàn	hảo,	trơn	tru	đe�n	mức	chúng	tôi	cha�ng	bie� t	mıǹh	có	the�
khớp	vào	đâu	được	và	có	the� 	đóng	vai	nào	trong	đó.	Bạn	không	cho
chúng	tôi	cơ	hội	nào	đe� 	trở	thành	đàn	ông.	Như	tôi	đã	nói	đâu	đó	trong
cuo� n	sách	này	và	trong	cuo� n	Cư	xử	như	đàn	bà,	suy	nghı	̃như	đàn	ông,
đàn	ông	the� 	hiện	tıǹh	yêu	của	mıǹh	với	một	người	phụ	nữ	ba�ng	cách
chu	ca�p	cho	cô	a�y,	bảo	vệ	cô	a�y,	và	tuyên	bo� 	tıǹh	cảm	dành	cho	cô	a�y	-
cho	cô	a�y	một	danh	xưng	người	yêu,	hay	là	vợ.	Vậy	ne�u	bạn	nói	với	một
người	đàn	ông	ra�ng	bạn	không	ca�n	anh	ta	chu	ca�p,	bạn	có	đủ	tie�n	đe� 	chi
trả	cho	cuộc	so� ng	của	mıǹh,	và	bạn	không	ca�n	anh	ta	bảo	vệ	bởi	vı	̀căn
biệt	thự	của	bạn	ra� t	an	toàn	với	hệ	tho� ng	chuông	báo	động	và	chú	chó

pit	bull1	-	vậy	thı	̀cái	gı	̀sẽ	khie�n	anh	ta	muo� n	bày	tỏ	tıǹh	yêu	với	bạn?
Tôi	hie�u,	không	phải	ta� t	cả	phụ	nữ	đe�u	ném	ba�ng	ca�p,	tie�n	lương	và	sự
thành	đạt	vật	cha� t	vào	mặt	đàn	ông	đe� 	khoe	khoang	với	ngụ	ý	ra�ng	họ
không	ca�n	đàn	ông.	Cũng	có	ý	tưởng	pho� 	bie�n	ra�ng	phụ	nữ	ca�n	phải	liệt
kê	những	thành	tıćh	của	họ	đe� 	cho	mıǹh	không	có	vẻ	“nghèo	túng”
trong	con	ma� t	đàn	ông,	sao	cho	các	anh	chàng	sẽ	không	nghı	̃ra�ng	bạn
theo	đuo� i	họ	chı	̉vı	̀tie�n	và	của	cải	vật	cha� t.	Nhưng	đây	mới	là	va�n	đe� :	ta� t
cả	mọi	người	đe�u	ca�n	có	ai	đó	bên	cạnh.	Và	ta� t	cả	mọi	người	đe�u	có
những	khoảng	tro� ng	ca�n	la�p	đa�y:	họ	ca�n	có	người	ba�u	bạn,	ca�n	một	gia
đıǹh,	ca�n	ai	đó	mang	lại	cảm	giác	an	toàn,	ai	đó	cùng	chia	sẻ	những	ước
mơ,	ai	đó	có	the� 	trở	thành	ma�u	đàn	ông	lý	tưởng	trong	gia	đıǹh,	ai	đó	sẽ
la�ng	nghe	những	khó	khăn	của	họ	và	còn	có	the� 	đe� 	xua� t	một	vài	gợi	ý	ve�
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cách	kha� c	phục	khó	khăn	-	thậm	chı	́ai	đó	lo	cho	những	đie�u	ıt́	phức	tạp
hơn,	như	ca� t	cỏ,	bảo	dưỡng	xe,	trả	các	hóa	đơn.	Và	bạn	bie� t	gı	̀không?
Chúng	tôi	sẽ	không	cảm	tha�y	phie�n	ne�u	bạn	ca�n	đe�n	chúng	tôi.	Trên
thực	te� ,	chı	̉người	đàn	ông	nào	đang	muo� n	ngãng	ra,	vı	̀lý	do	ıćh	kỷ	nào
đa�y,	mới	không	muo� n	đáp	ứng	nhu	ca�u	của	bạn.	Người	đàn	ông	thực	sự
quan	tâm	đe�n	việc	xây	dựng	mo� i	quan	hệ	be�n	vững	với	bạn	thı	̀sẽ	muo� n
được	chăm	sóc	bạn,	muo� n	được	ca�m	tay	bạn	và	chıà	một	bờ	vai	đe� 	giúp
bạn	vượt	qua	những	lúc	khó	khăn,	muo� n	dùng	tie�n	của	anh	ta	đe� 	bảo
đảm	ra�ng	bạn	được	chu	ca�p,	muo� n	cha� c	cha�n	ra�ng	không	một	ai	gây	to� n
thương	cho	bạn,	muo� n	trở	thành	người	cha	to� t	cho	con	cái	của	bạn,
muo� n	nhıǹ	tha�y	bạn	thành	công	bởi	anh	ta	bie� t	đó	là	vı	̀hạnh	phúc	lớn
lao	của	cả	gia	đıǹh	và	đie�u	đó	làm	bạn	hạnh	phúc.	Chúng	tôi	không	hứng
thú	với	việc	tạo	nên	con	người	bạn.	Chúng	tôi	muo� n	bước	vào	và	hoàn
thiện	bạn.
Ne�u	bạn	va�n	kiên	điṇh	nói	bạn	không	ca�n	chúng	tôi,	được	thôi,	có	lẽ	bạn
không	ca�n	thật.
Nhưng	bạn	không	ca�n	phải	bán	rẻ	hay	hạ	tha�p	bản	thân	đâu.	Ta� t	nhiên
bạn	va�n	có	the� 	tự	hào	ve� 	những	thành	tựu	của	mıǹh	và	chia	sẻ	chúng
với	đàn	ông.	Nhưng	ne�u	thêm	vào	đó	một	chút	sự	thật	thı	̀sao	nhı?̉	Cũng
chả	sao	ne�u	bạn	liệt	kê	các	thành	tựu	ro� i	thêm	vào	đie�u	bạn	ha�ng	ao	ước
nhưng	chưa	có	được:	“Tôi	thực	sự	hạnh	phúc	với	cuộc	so� ng	hiện	tại	-	tôi
đã	đạt	được	nhie�u	thứ.	Nhưng	tôi	đang	tım̀	một	người	đàn	ông	giúp
hoàn	thiện	tôi.	Tôi	đã	đi	được	nửa	quãng	đường	đe�n	nơi	mıǹh	muo� n
đe�n,	nhưng	tôi	mơ	ve� 	một	gia	đıǹh	và	một	người	cho� ng	cùng	đo� ng	hành
trong	đời.”	Chia	sẻ	ta�m	nhıǹ	của	bạn	với	một	người	đàn	ông	và	xác	điṇh
rõ	ràng	đie�u	bạn	muo� n	trong	một	mo� i	quan	hệ	mà	không	đánh	giá	tha�p
anh	ta,	việc	a�y	đòi	hỏi	sự	can	đảm	thực	sự	-	sức	mạnh	thực	sự.	Đie�u	đó
có	the� 	khie�n	một	người	đàn	ông	hướng	tới	cam	ke� t.	Một	người	bạn	của
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tôi	đã	làm	chıńh	đie�u	đó	khi	một	người	phụ	nữ	quye�n	rũ	nói	rõ	với	anh
ra�ng	cô	a�y	tım̀	kie�m	“một	nửa”	đe� 	chung	so� ng	suo� t	quãng	đời	còn	lại.
Anh	gặp	cô	tại	ngân	hàng;	anh	là	giao	dic̣h	viên,	cô	là	khách	hàng	-	và
tıǹh	yêu	sét	đánh	đã	xảy	ra.	Cô	ve	vãn	anh	ba�ng	những	nụ	cười,	còn	anh
thı	̀co� 	he� t	sức	kéo	dài	câu	chuyện	sao	cho	cô	nán	lại	ga�n	anh	thêm	nữa.
Sau	một	vài	tháng	tán	tın̉h	với	ý	điṇh	cưa	đo� 	cô,	bạn	tôi	cuo� i	cùng	đã
hành	động:	anh	mời	cô	đi	uo� ng	cà	phê	tại	một	quán	bıǹh	dân.	Cô	vui	vẻ
nhận	lời	mời	và,	sau	khi	dùng	cà	phê	cùng	bánh	quy	Đan	Mạch,	những
gı	̀die�n	ra	sau	đó	làm	anh	vô	cùng	ba� t	ngờ.	Anh	đã	bie� t	ra�ng	cô	ra� t	vững
ve� 	tài	chıńh;	nói	cho	cùng	anh	là	nhân	viên	ngân	hàng	phục	vụ	cô	cơ	mà.
Trong	la�n	gặp	này,	anh	khám	phá	ra	ra�ng	cô	đie�u	hành	một	công	ty
riêng,	công	ty	thành	lập	sau	khi	cô	tıćh	lũy	quan	hệ	với	nhie�u	khách
hàng	cũng	như	kinh	nghiệm	làm	việc	lâu	năm	ở	một	công	ty	thuộc
nhóm	500	công	ty	lớn	nha� t	Hoa	Kỳ	và	trở	nên	giàu	có	từ	đó.	Cô	không
khoe	khoang,	mà	chı	̉là	chia	sẻ	thông	tin	ve� 	bản	thân.	Sau	đó	cô	bày	tỏ
chıńh	xác	những	gı	̀mà	cô	tım̀	kie�m:	“Em	là	một	phụ	nữ	to� t,	em	có	một
cuộc	so� ng	tuyệt	vời,	gia	đıǹh	và	bạn	bè,	nhưng	em	cũng	bie� t,	đie�u	em
ca�n	là	một	người	đàn	ông	đe� 	yêu	thương	và	người	đó	cũng	yêu	em	như
vậy.	Đa�y	là	đie�u	quan	trọng	nha� t	đo� i	với	em.”	Cô	giải	thıćh	thêm	ra�ng	ở
độ	tuo� i	ngoài	40,	cô	không	tım̀	cách	ke� t	hôn	với	một	triệu	phú;	cô	chı̉
muo� n	một	người	bạn	đời	tin	cậy	và	đứng	đa�n	đe� 	có	the� 	xây	dựng	cuộc
so� ng	o� n	điṇh.
Đie�u	này	khie�n	bạn	tôi	kha� c	co� t	ghi	tâm.	Có	the� 	anh	không	mua	được
cho	cô	ngôi	nhà	to	nha� t	khu	hay	thêm	những	so� 	không	vào	tài	khoản
ngân	hàng	của	cô	hoặc	có	điạ	vi	̣đe� 	có	the� 	đưa	ra	những	quye� t	điṇh	ảnh
hưởng	đe�n	sự	nghiệp	của	cô,	nhưng	anh	va�n	có	the� 	tım̀	ra	cách	đe� 	trở
thành	người	đàn	ông	trong	đời	cô	-	chu	ca�p	cho	cô,	bảo	vệ	cô	và	cho	bờ
vai	rộng	mà	cô	ca�n	dựa	vào	khi	họ	cùng	nhau	dựng	xây	cuộc	so� ng.
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Không	ma� t	nhie�u	thời	gian	anh	đã	trở	thành	người	đàn	ông	mà	cô	ca�n	–
người	đàn	ông	mà	cô	ha�ng	tım̀	kie�m.	Và	sau	hơn	một	thập	kỷ	chung
so� ng,	họ	va�n	be�n	vững.
HUYE�N	THOẠI	2
ĐA� N	O� NG	KHO� NG	TIE� P	CA�̣ N	PHỤ	NƯ� 	MẠNH	ME� 	BƠ� I	VI�	HỌ	NGẠI
SỰ	THA�̣ T:	Chúng	tôi	không	ngại	những	phụ	nữ	mạnh	mẽ.	Ngại	chı	̉là
một	cách	khác	thay	cho	từ	sợ,	và	tuy	đàn	ông	sợ	ra� t	nhie�u	thứ	song	phụ
nữ	không	phải	là	một	trong	so� 	đó.	Bạn	không	the� 	đá	vào	mông	chúng
tôi,	và	ngoài	chuyện	a�y	ra,	cha�ng	có	gı	̀đáng	sợ.	Ne�u	mới	gặp	nhau,
chúng	tôi	không	đe�m	các	so� 	không	trong	tài	khoản	ngân	hàng	của	bạn,
và	cha� c	cha�n	không	tự	hỏi	ve� 	chức	danh	và	vi	̣trı	́của	bạn	ở	cho� 	làm.
Chúng	tôi	không	quan	tâm	đe�n	đie�u	đó.	Ban	đa�u,	chúng	tôi	thậm	chı́
cha�ng	quan	tâm	bạn	có	ma�y	đứa	con,	hay	ước	mơ,	mục	tiêu	và	tham
vọng	của	bạn	là	gı.̀	Chúng	tôi	chı	̉muo� n	nói	chuyện	với	bạn.	Nhưng
chúng	tôi	sẽ	chı	̉làm	đie�u	đó	ne�u	bạn	không	tỏ	thái	độ	ha�n	học	khi	chúng
tôi	tie�p	cận.	Hãy	đánh	giá	cao	chúng	tôi	chút	ıt́;	chúng	tôi	tinh	ranh	hơn
bạn	nghı	̃-	hãy	tin	tôi	ve� 	đie�m	này.
Đàn	ông	có	bản	năng	của	thợ	săn	và	động	vật	ăn	thiṭ,	ne�u	chúng	tôi
đang	tım̀	kie�m	một	quan	hệ	nghiêm	túc,	chúng	tôi	sẽ	tım̀	kie�m	một	con
mo� i	de� 	bi	̣hạ.	Người	phụ	nữ	ăn	mặc	khiêu	khıćh,	o� n	ào	đôi	chút,	no� c
ruợu	tı	̀tı,̀	nhảy	múa	khêu	gợi	và	gửi	đi	tıń	hiệu	ra�ng	cô	ta	sẽ	lên	giường
với	ba� t	kỳ	anh	chàng	nào	thı	̀sẽ	chả	khó	khăn	gı	̀tım̀	được	cả	đo� ng	anh
chàng	sa�n	sàng	ghi	tên	vào	danh	sách	bạn	tıǹh	của	cô	ta,	song	đó	là
những	anh	chàng	cha�ng	he� 	nghı	̃tới	một	mo� i	quan	hệ	nghiêm	túc.	Cuo� i
cùng	cô	ta	sẽ	bi	̣người	đi	câu	giải	trı	́kia	vứt	bỏ,	y	sẽ	ném	con	cá	xuo� ng
ho� 	nước	sau	khi	thỏa	mãn	thú	vui	của	mıǹh.	Những	người	như	cô	ta	ra� t
de� 	phát	hiện.	Nhưng	chúng	tôi	cũng	có	the� 	phát	hiện,	một	cách	de� 	dàng
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cha�ng	kém,	người	phụ	nữ	có	đa�y	đủ	mọi	thứ,	lại	thêm	cái	thái	độ	mà	cô
ta	sa�n	sàng	trưng	ra	với	chúng	tôi	và	không	e	ngại	dùng	đe�n	nó.
Chúng	tôi	không	ngu	ngo� c	như	bạn	nghı,̃	tôi	đảm	bảo	với	bạn	đa�y.
Chúng	tôi	không	vội	vã	đuo� i	theo	bạn;	chúng	tôi	quan	sát	bạn.	Chúng	tôi
xem	cách	bạn	cư	xử	với	người	phục	vụ	ở	căng	tin	công	ty	-	cách	bạn	đo� i
xử	thô	lo� 	với	cô	a�y,	cách	bạn	không	nói	“cảm	ơn”	khi	cô	a�y	trả	tie�n	thừa
và	gói	bánh	sandwich	cho	bạn.	Chúng	tôi	xem	bạn	chọn	ai	đe� 	ngo� i	cùng	-
bạn	ngo� i	cùng	chı	̉với	một	kie�u	người,	nhưng	tránh	xa	những	ma�u
người	không	phù	hợp	với	khuôn	ma�u	“thành	đạt”	của	bạn.	Chúng	tôi
cảm	nhận	được	sự	khó	chiụ	trong	thái	độ	của	bạn:	“Anh	thật	sự	không
xứng	với	tôi,	tại	sao	anh	lại	ở	đây”	khi	những	anh	chàng	kém	no� i	bật
tie�n	ve� 	phıá	bạn.	Chúng	tôi	tım̀	hie�u	cặn	kẽ	trước	khi	tie�n	tới	chinh	phục
bạn,	trước	khi	tım̀	ra	những	từ	ngữ	khie�n	bạn	phải	mım̉	cười.	Và	ne�u
chúng	tôi	có	cảm	giác	ra�ng	bạn	sẽ	không	cười,	ra�ng	bạn	đang	sa�p	tỏ	thái
độ	“tại	sao	anh	lại	ở	đây”,	chúng	tôi	sẽ	không	tie�p	cận	bạn.	Chúng	tôi	sẽ
quye� t	điṇh	không	ca�n	phải	dây	dưa	với	bạn.
Ne�u	đàn	ông	không	tie�p	cận	bạn,	có	the� 	không	phải	bởi	vı	̀bạn	đáng	ngại
mà	bởi	vı	̀họ	còn	bận	dành	thời	gian	cho	người	phụ	nữ	không	lạnh	lùng
và	vô	tâm	-	người	luôn	mım̉	cười,	thoải	mái,	dường	như	luôn	vui	vẻ
ngay	cả	khi	cô	a�y	ngo� i	một	mıǹh.
Ne�u	người	phụ	nữ	toát	ra	vẻ	cởi	mở,	chúng	tôi	sẽ	tie�p	cận	cô	a�y.	Nhưng
ne�u	cô	a�y	có	vẻ	thuộc	ma�u	phụ	nữ	lạnh	lùng,	đáp	trả	no� 	lực	của	chúng
tôi	ba�ng	thái	độ	ha�n	học	và	ra	vẻ	thờ	ơ	khi	có	người	đàn	ông	nhıǹ	ve�
phıá	cô	ta,	được	thôi,	đàn	ông	chúng	tôi	sẽ	không	nói	chuyện	với	cô	ta.
Ai	ca�n	sự	khó	chiụ	đó?	Ai	lại	muốn	đie�u	đó?
HUYE�N	THOẠI	3
ĐA� N	O� NG	KHO� NG	THE� 	HẸN	HO� 	VƠ� I	PHỤ	NƯ� 	KIE�M	ĐƯỢC	NHIE� U	TIE� N
HƠN
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SỰ	THA�̣ T:	Người	đàn	ông	kie�m	được	ıt́	tie�n	hơn	bạn	không	vı	̀the� 	mà	chı̉
trıćh.	Anh	ta	sẽ	đo� 	lo� i	cho	bản	thân	mıǹh.
Trước	he� t,	bạn	phải	hie�u	ra�ng	đàn	ông	có	the� 	có	mo� i	quan	hệ	nghiêm
túc	với	những	phụ	nữ	kie�m	được	nhie�u	tie�n	hơn	họ.	Ngày	nay,	ne�n	kinh
te� 	luôn	bie�n	đo� i	và	người	đàn	ông	có	the� 	ma� t	việc	làm	khie�n	vợ	của	họ
trở	thành	trụ	cột	lớn	nha� t	-	đôi	khi	là	duy	nha� t	-	trong	gia	đıǹh,	xu
hướng	này	ngày	càng	nhie�u	hơn	bao	giờ	he� t.	Nhưng	thật	không	de� 	dàng
đe� 	đàn	ông	nuo� t	trôi	đie�u	này,	và	sẽ	ca�n	phải	có	những	chie�n	lược	đe�
vượt	qua	nó.	Việc	anh	ta	gặp	khó	khăn	khi	xử	lý	sự	ma� t	cân	đo� i	tài	chıńh
không	liên	quan	đe�n	bạn	-	đó	là	va�n	đe� 	của	anh	ta.	Anh	ta	không	e	ngại
hay	giận	dữ	vı	̀sự	thành	công	của	bạn;	đúng	hơn	là	bởi	vı	̀anh	ta	không
phát	trie�n	cùng	bạn.	Ne�u	anh	ta	không	thăng	tie�n	ve� 	mặt	tài	chıńh	hoặc
điạ	vi	̣và	vi	̣the� ,	không	hoàn	thành	ba� t	cứ	đie�u	gı	̀đặc	biệt	hay	cảm	tha�y
mıǹh	không	so� ng	đúng	như	lời	hứa,	với	tư	cách	người	đàn	ông,	người
chu	ca�p	cho	gia	đıǹh,	khi	đó	anh	ta	sẽ	gặp	khó	khăn	trong	việc	tım̀	ra	vị
trı	́của	mıǹh,	đặc	biệt	là	ne�u	nó	liên	quan	đe�n	những	thay	đo� i	mà	anh	ta
chưa	sa�n	sàng	đo� i	phó.
Cha�ng	hạn	bạn	vừa	được	thăng	chức	và	giờ	bạn	dành	thời	gian	đe� 	nói
chuyện	điện	thoại	nhie�u	hơn,	trả	lời	nhie�u	thư	điện	tử	hơn	và	sẽ	có
nhie�u	chuye�n	công	tác	hơn,	trong	khi	đó	anh	ta	ma� c	kẹt	ở	nhà,	co� 	ga�ng
giữ	cho	lũ	trẻ	yên	lặng	khi	bạn	làm	việc	hay	đưa	đón	chúng	đi	học	bởi	vı̀
bạn	không	the� 	làm	việc	a�y	thường	xuyên	như	trước	nay.	Ne�u	đa�y	không
phải	việc	anh	ta	từng	làm	trước	kia,	và	những	thay	đo� i	a�y	đe�n	mà	không
có	ba� t	kỳ	sự	trao	đo� i	hay	thỏa	thuận	nào	ve� 	việc	chia	sẻ	trách	nhiệm
chung	trong	gia	đıǹh,	người	đàn	ông	của	bạn	hoặc	sẽ	mie�n	cưỡng	với	vị
trı	́mới	hoặc	sẽ	than	vãn.	Người	đàn	ông	của	công	việc	trước	kia	giờ
phải	đóng	vai	“bảo	ma�u”,	chuyện	a�y	cha� c	cha�n	sẽ	khie�n	anh	ta	to� n
thương.	Một	khi	người	ta	đi	ngược	lại	cái	có	vẻ	như	trật	tự	tự	nhiên	và
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buộc	phải	đóng	một	vai	trò	na�m	ngoài	kỹ	năng	vo� n	có	của	mıǹh,	mà	bản
thân	họ	không	đo� ng	ý	và	cũng	cha�ng	được	người	bạn	đời	tha�u	hie�u	cho
tıǹh	cảnh	của	họ,	đó	sẽ	là	một	viên	thuo� c	đa�ng	khó	nuo� t	trôi.	Ne�u	người
đàn	ông	của	bạn	không	giơ	tay	đo� ng	ý	trở	thành	“bảo	ma�u”,	bạn	hãy
chua�n	bi	̣tinh	tha�n	đón	nhận	một	sự	no� i	loạn	ở	mức	độ	nào	đa�y.	Một	so�
đàn	ông	có	the� 	đie�u	chın̉h,	nhưng	một	so� 	thı	̀không.
I�t	nha� t	là	ne�u	không	có	sự	giúp	đỡ	của	bạn.
Đây	là	đie�m	quan	trọng	ca�n	thảo	luận	và	làm	rõ	xem	hai	người	sẽ	cùng
phải	làm	gı	̀đe� 	giữ	cho	gia	đıǹh	vẹn	toàn	yên	a�m.	Và	đây	là	lúc	mà	giọng
điệu	của	bạn	trở	nên	quan	trọng.	Mời	anh	ta	ngo� i	xuo� ng	và	nói	chuyện
với	tư	cách	người	vợ;	thừa	nhận	ra�ng	tương	quan	tài	chıńh	giữa	hai
người	có	khác	biệt,	ba� t	ngờ,	không	gio� ng	như	trong	ba� t	kỳ	mo� i	quan	hệ
nào	của	bạn	trước	đây,	song	thừa	nhận	ra�ng	tương	quan	giữa	anh	ta	và
bạn	mới	là	quan	trọng	nha� t	với	bạn	và	cả	hai	bạn	phải	cùng	quye� t	tâm
đe� 	xử	lý	sự	khác	biệt.	Nha� c	lại	với	anh	ta	ra�ng	cả	hai	người	không	ở
trong	tıǹh	trạng	cạnh	tranh	ve� 	lương	-	ra�ng	so� 	tie�n	mà	bạn	mang	ve�
không	phải	chı	̉dành	cho	riêng	bạn,	mà	cho	cả	gia	đıǹh,	và	ra�ng	ta� t	cả
mọi	người	trong	gia	đıǹh	đe�u	được	hưởng	lợi	khi	cả	hai	bạn	làm	việc
cùng	nhau	đe� 	kie�m	tie�n,	không	quan	trọng	ai	kie�m	được	nhie�u	hơn.	Tán
dương	anh	ta	-	nói	ra�ng	bạn	cũng	như	các	con	va�n	mang	họ	của	anh	ta,
và	bạn	không	chút	hoài	nghi	mà	luôn	coi	anh	ta	là	thủ	lıñh	và	là	người
chủ	gia	đıǹh	dũng	cảm.	Khen	ngợi	anh	ta,	ho� 	trợ,	và	tỏ	ra	cảm	kıćh;	đie�u
đó	làm	được	ra� t	nhie�u	giúp	anh	ta	vượt	qua	giai	đoạn	khó	khăn.
Cha� c	cha�n	sẽ	có	vài	người	không	đo� ng	tıǹh	với	đie�u	này,	họ	nghı	̃ra�ng
tâng	bo� c	anh	ta	sẽ	làm	giảm	giá	tri	̣của	họ.	Nhưng	cho	tôi	hỏi:	Cha�ng
phải	mo� i	quan	hệ	của	bạn	đáng	đe� 	bạn	làm	vậy	hay	sao?	Cảm	giác	của
anh	ta	thı	̀sao?	Giúp	cho	người	đàn	ông	mà	bạn	yêu	thương	lên	tinh
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tha�n	là	một	việc	đáng	sợ	đe�n	the� 	sao?	Bạn	không	muo� n	anh	ta	làm	the�
ne�u	như	bạn	ở	trong	hoàn	cảnh	đó	sao?
Tôi	đoán	là	bạn	muo� n	như	vậy.
Anh	ta	có	the� 	thıćh	ứng	được	với	sự	thay	đo� i,	mie�n	là	thái	độ	và	giọng
điệu	của	bạn	không	làm	giảm	giá	tri	̣của	anh	ta.	Những	thành	công	bên
ngoài	xã	hội	sẽ	không	chuye�n	hóa	thành	thành	công	bên	trong	gia	đıǹh
ne�u	bạn	sử	dụng	ưu	the� 	ve� 	tài	chıńh	như	một	cái	cớ	đe� 	nói	năng,	đo� i	xử
với	người	đàn	ông	của	mıǹh	như	kẻ	làm	công	hay	như	con	cái	của	bạn.
Đàn	ông	không	he� 	cứng	nha� c,	ta� t	cả	là	do	cách	tie�p	cận	của	bạn.
HUYE�N	THOẠI	4
ĐA� N	O� NG	MONG	ĐỢI	VA� 	MUO� N	NHƯ� NG	PHỤ	NƯ� 	ĐO�̣ C	LA�̣ P,	MẠNH	ME�
HẠ	THA� P	CA� C	TIE� U	CHUA� N	CU�A	HỌ	HOA�̣ C	KHO� NG	THI�	THOA� I	MA� I
SO� NG	ĐO�̣ C	THA� N
ĐA� N	O� NG	HẸN	HO� /KE� T	HO� N	VƠ� I	PHỤ	NƯ� 	ĐO�̣ C	LA�̣ P	LA� 	KE� 	LƯƠ� I	BIE� NG
VA� 	CHI�	MUO� N	KIE�M	“MẸ	NUO� I”	ĐE� 	RO� I	HƯƠ� NG	THỤ
LA�M	SAO	ĐE� 	ĐA� N	O� NG	CAM	KE� T
NHA�̣ N	RA	TẠI	SAO	BẠN	CO� N	GA� N	BO� 	VƠ� I	ANH	TA
SA� N	SA� NG	ĐO� I	THE� 	CHIP	RA	TIE� N	MA�̣ T
MƯƠ� I	HAI	CA� CH	PHA�T	HIE�̣ N	RA	NGƯƠ� I	ĐA� N	O� NG	CU�A	BẠN	SA� N	SA� NG
CAM	KE� T
ĐO� I	KHI,	SỰ	TAN	VƠ� 	LẠI	LA� 	MO�̣ T	PHƯƠ� C	LA� NH
CA�U	HO� I	THƯ� 	1:
TẠI	SAO	MO� I	QUAN	HE�̣ 	GA� N	ĐA�Y	CU�A	ANH	ĐO� 	VƠ� ?
CA�U	HO� I	THƯ� 	2:
NE� U	CO� 	A�Y	U� NG	HO�̣ 	ANH	NHIE� U	HƠN,	ANH	SE� 	KHO� NG	CHIA	TAY	CHƯ� ?
CA�U	HO� I	THƯ� 	1:
QUAN	HE�̣ 	CU� A	ANH	VƠ� I	NHƯ� NG	ĐƯ� A	CON	NHƯ	THE� 	NA�O?
CA�U	HO� I	THƯ� 	2:
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QUAN	HE�̣ 	CU� A	ANH	VƠ� I	MẸ	BỌN	TRE� 	THE� 	NA�O?
BẠN	CO� 	QUAN	TA�M	ĐE� N	BA� N	THA� N
BẠN	QUAN	TA�M	ĐE� N	HI�NH	A� NH	CU�A	MI�NH	TRONG	MA�T	ANH	TA
BẠN	SE� 	KHIE� N	CHU� NG	TO� I	TRO� NG	TUYE�̣ T
TI�NH	DỤC	GA� N	BO� 	ĐO� I	LẠI	QUAN	HE�̣ 	THOA� NG	QUA
NA�M	BƯƠ� C	ĐE� 	HA�M	NO� NG	MO� I	QUAN	HE�̣
1.	ĐIE� U	CHI�NH	GIỌNG	ĐIE�̣ U
2.	ĐE� 	NGƯƠ� I	ĐA� N	O� NG	CU�A	BẠN	TỰ	LA�M	NHƯ� NG	VIE�̣ C	PHA� I	LA�M	VA�O
LU� C	ANH	TA	MUO� N
3.	CHỌN	CUO�̣ C	CHIE� N
4.	HIE� U	ĐA� N	O� NG	ƯU	TIE� N	ĐIE� U	GI�
5.	ĐƯ� NG	O� M	VIE�̣ C	VA�O	MI�NH	-	NHA�T	LA� 	VƯ� A	LA�M	VƯ� A	TO� 	THA� I	ĐO�̣
TA�M	CA� CH	ĐƠN	GIA� N	ĐE� 	THE� 	HIE�̣ N	SỰ	BIE� T	ƠN	CU�A	BẠN	-	VA� 	NHA�̣ N
LẠI	ĐƯỢC	GI�	ĐO� 	CHO	BA� N	THA� N
1.	PHA� N	CHIA	TIE� N	CU�A	HAI	BẠN	VA� 	TRAO	CHO	ANH	TA	QUYE�N	KIE�M
SOA�T
2,	NHA� C	CHO	ANH	TA	NHƠ� 	VI�	SAO	CA� C	BẠN	YE� U	NHAU
3.	ĐƯ� NG	PHA� N	XE� T
4.	HI�NH	THA� NH	MO�̣ T	VO� NG	TRO� N	HAI	NGƯƠ� I
NE� U	NGƯƠ� I	ĐA� N	O� NG	CU�A	BẠN	LA� 	TRỤ	CO�̣ T	GIA	ĐI�NH...
SƯ� 	DỤNG	NGHE�̣ 	THUA�̣ T	THƯƠNG	THA�O	ĐE� 	DUY	TRI�	TIE� U	CHUA� N	VA�
YE� U	CA�U	TRONG	MO�̣ T	MO� I	QUAN	HE�̣
1.	ĐA� N	O� NG	CO� 	TIN	VA�O	TI�NH	YE� U	SE� T	ĐA� NH	KHO� NG?
2.	ĐA�U	LA� 	HOA� N	CA� NH	TO� T	NHA�T	ĐE� 	GA�̣ P	GƠ� 	ĐA� N	O� NG?
3.	CO� 	PHA� I	HẸN	HO� 	VƠ� I	PHỤ	NƯ� 	ĐA� 	LY	HO� N	LA� 	ĐIE� U	KHIE� N	ĐA� N	O� NG
MA�T	HƯ� NG	KHO� NG?
4.	SAU	HO� N	NHA� N,	ĐA� N	O� NG	CA� N	GI�	ĐE� 	TIE� P	TỤC	HƯ� NG	THU� 	TRONG
QUAN	HE�̣ 	THE� 	XA� C?
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8.	VI�	SAO	ĐA� N	O� NG	LẠI	THO� I	GỌI	ĐIE�̣ N	VA� 	CA�T	ĐƯ� T	MỌI	LIE� N	LẠC	MA�
KHO� NG	CO� 	LƠ� I	GIA� I	THI�CH	NA�O?
9.	VI�	SAO	ĐA� N	O� NG	LẠI	NGƯỢNG	NGHỊU	KHI	THE� 	HIE�̣ N	TI�NH	CA�M	CU�A
MI�NH?
10.	LA�M	THE� 	NA�O	TO� I	CO� 	THE� 	LA�M	CHO	NGƯƠ� I	ĐA� N	O� NG	CU�A	MI�NH
HA� NH	ĐO�̣ NG	NGA�U	HƯ� NG?
11.	CO� 	PHA� I	ĐA� N	O� NG	THI�CH	A� N	A� I	VƠ� I	NHƯ� NG	NGƯƠ� I	MƠ� I	HƠN
NHƯ� NG	NGƯƠ� I	ĐA� 	CU� NG	HỌ	CO� 	MO� I	QUAN	HE�̣ 	LA�U	DA� I	KHO� NG?
12.	VI�	SAO	ĐA� N	O� NG	KHO� NG	THI�CH	CO� NG	KHAI	THE� 	HIE�̣ N	TI�NH	CA�M	-
NA�M	TAY,	HO� N,...?
13.	NE� U	MO�̣ T	NGƯƠ� I	ĐA� N	O� NG	ĐƯA	TO� I	ĐI	GA�̣ P	BẠN	BE� ,	ĐIE� U	ĐO� 	CO�
NGHI�A	LA� 	TO� I	ĐA�̣ C	BIE�̣ T	VƠ� I	ANH	TA	PHA� I	KHO� NG?
14.	ĐIE� U	GI�	KHIE� N	ĐA� N	O� NG	HẠNH	PHU� C?
15.	MO�̣ T	NGƯƠ� I	PHỤ	NƯ� 	LY� 	TƯƠ� NG	ĐO� I	VƠ� I	ĐA� N	O� NG	LA� 	GI�?
16.	NHƯ� NG	ĐIE� U	QUAN	TRỌNG	NHA�T	MA� 	ĐA� N	O� NG	TI�M	KIE�M	ĐE� 	XA� C
ĐỊNH	XEM	BẠN	CO� 	PHA� I	NGƯƠ� I	ĐA� NG	KE� T	HO� N	KHO� NG	LA� 	GI�?
17.	VI�	SAO	ĐA� N	O� NG	LẠI	TRƠ� 	NE� N	RA�T	NHA�M	CHA� N	SAU	KHI	KE� T
HO� N?
18.	ĐA� N	O� NG	CO� 	MA�T	HƯ� NG	VƠ� I	NGƯƠ� I	PHỤ	NƯ� 	DA� NH	RA�T	NHIE� U
THƠ� I	GIAN	ĐE� 	THEO	ĐUO� I	SỰ	NGHIE�̣ P	VA� 	TA�̣ P	TRUNG	VA�O	CON	CA� I
KHO� NG?
19.	ĐA� N	O� NG	CA�M	THA�Y	THE� 	NA�O	VE� 	CHUYE�̣ N	HẸN	HO� 	TRE� N	MẠNG?
20.	CO� 	MẸO	HAY	NA�O	ĐE� 	TI�M	TI�NH	YE� U	TRE�N	MẠNG	KHO� NG?	CO� 	A� P
DỤNG	ĐƯỢC	CA� C	QUY	LUA�̣ T	BI�NH	THƯƠ� NG	KHO� NG?
21.	ĐA� N	O� NG	CO� 	NGHI�	RA� NG	HẸN	HO� 	VƠ� I	NGƯƠ� I	YE� U	CU� 	CU�A	BẠN
MI�NH	LA� 	CHA� P	NHA�̣ N	ĐƯỢC	KHO� NG?
22.	ĐA� N	O� NG	CA�M	THA�Y	THE� 	NA�O	VE� 	CHUYE�̣ N	YE� U	XA?	NHƯ� NG	MO� I
QUAN	HE�̣ 	KIE� U	NA�Y	CO� 	BE� N	VƯ� NG	VƠ� I	HỌ	KHO� NG?
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23.	ĐA� N	O� NG	VƯỢT	QUA	TO� N	THƯƠNG	TRONG	TI�NH	YE� U	NHƯ	THE�
NA�O?
24.	TUO� I	TA� C	CO� 	THỰC	SỰ	QUAN	TRỌNG	VƠ� I	ĐA� N	O� NG	KHO� NG?
27.	ĐA� N	O� NG	CA�M	THA�Y	THE� 	NA�O	VE� 	“ĐE� N	XANH”	TƯ� 	NHƯ� NG	NGƯƠ� I
PHỤ	NƯ� 	ĐE� 	Y� 	TƠ� I	HỌ?
28.	ĐA� N	O� NG	CO� 	ĐO� I	XƯ� 	VƠ� I	NGƯƠ� I	YE� U	TƯ� NG	LA� 	BẠN	BE� 	CU� NG	MO�̣ T
CA� CH	GIO� NG	NHƯ	ĐO� I	XƯ� 	VƠ� I	NGƯƠ� I	YE� U	TƯ� 	CHO� 	LA� 	NGƯƠ� I	XA	LẠ
KHO� NG?
29.	ĐA� N	O� NG	CO� 	BỊ	A� NH	HƯƠ� NG	TƯ� 	BẠN	BE� 	KHI	QUYE� T	ĐỊNH	GA� N	BO�
KHO� NG?
30.	ĐA� N	O� NG	CO� 	THI�CH	LA� NG	MẠN	KHO� NG?	HỌ	THA�Y	NHƯ	THE� 	NA�O
LA� 	LA� NG	MẠN?
31.	ĐA� N	O� NG	CO� 	THE� 	TIE� P	TỤC	LA� 	BẠN	VƠ� I	NGƯƠ� I	CU� 	MA� 	KHO� NG	BỊ
HA� P	DA� N	THE� 	XA� C	VƠ� I	CO� 	A�Y	KHO� NG?
32.	ĐA� N	O� NG	CO� 	BUO� N	BỰC	NHƯ	PHỤ	NƯ� 	KHI	CHU� NG	TO� I	QUE�N
NGA�Y	SINH	NHA�̣ T,	NGA�Y	KY� 	NIE�̣ M...?
33.	NE� U	MO�̣ T	NGƯƠ� I	ĐA� N	O� NG	KIE� N	TRI�	NHA� N	TIN	CHO	BẠN,	CO� 	PHA� I
ĐIE� U	ĐO� 	CO� 	NGHI�A	RA� NG	ANH	TA	THI�CH	BẠN?
34.	TẠI	SAO	ĐA� N	O� NG	LẠI	KE� N	CA� 	CHỌN	CANH?
1.	BẠN	NE� N	CHO	CO� 	A�Y	THƠ� I	GIAN	RA� NH	RO� I
2.	BẠN	NE� N	ĐE� 	Y� 	TƠ� I	NHƯ� NG	ĐIE� U	NHO� 	NHA�̣ T
3.	BẠN	NE� N	TIE� P	TỤC	TI�M	NHƯ� NG	CA� CH	MƠ� I	ĐE� 	NO� I	“ANH	YE� U	EM”
4.	BẠN	NE� N	GO� P	SƯ� C
5.	BẠN	NE� N	GIU� P	CHA�M	SO� C	LU� 	TRE�
6.	BẠN	NE� N	TA�̣ N	DỤNG	NGHE�̣ 	THUA�̣ T	KI�CH	THI�CH	BAN	ĐA�U
7.	BẠN	NE� N	TO� N	TRỌNG	THƠ� I	GIAN	BIE� U	CU�A	CO� 	A�Y
8.	BẠN	NE� N	GƯ� I	HOA	HO� NG	CHO	CO� 	A�Y,	CHA� NG	VI�	LY� 	DO	GI�
9.	BẠN	HA�Y	NHƠ� 	QUY	TA� C	VA� NG
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10.	BẠN	NE� N	LUO� N	LUO� N	ĐƯ� NG	VE� 	PHI�A	CO� 	A�Y.
BA� NG	THUA�̣ T	NGƯ� 	CU�A	STEVE
ĐA� N	O� NG	MONG	ĐỢI	VA� 	MUO� N	NHƯ� NG	PHỤ	NƯ� 	ĐO�̣ C	LA�̣ P,	MẠNH	ME�
HẠ	THA� P	CA� C	TIE� U	CHUA� N	CU�A	HỌ	HOA�̣ C	KHO� NG	THI�	THOA� I	MA� I
SO� NG	ĐO�̣ C	THA� N
SỰ	THA�̣ T:	Đàn	ông	thật	ra	không	quan	tâm	bạn	thıćh	ma�u	đàn	ông	có	tư
cha� t	và	đặc	tıńh	nào;	ne�u	bạn	tım̀	kie�m	một	người	bạn	đời	gio� ng	bạn,	có
hai	ba�ng	đại	học,	có	mức	lương	cao	kèm	cơ	hội	thăng	tie�n	nhanh	trong
sự	nghiệp,	có	biệt	thự	trên	đo� i	và	một	chie�c	xe	sang	trọng	đe� 	đưa	bạn
đe�n	những	nhà	hàng	đa� t	tie�n,	đó	là	việc	của	bạn.	Nó	cha�ng	ảnh	hưởng
tới	chúng	tôi,	và	chúng	tôi	vo� 	tay	tán	thưởng	sự	kiên	điṇh	của	bạn	ve�
ma�u	đàn	ông	bạn	muo� n.	Nhưng	ne�u	không	có	một	đám	những	anh
chàng	đáp	ứng	đủ	ta� t	cả	các	tiêu	chı	́đặc	biệt	a�y	vây	quanh,	đừng	lên	tận
đın̉h	núi	mà	tuyên	bo� 	ra�ng	cha�ng	có	người	đàn	ông	tử	te� 	nào	quanh	bạn
cả,	bởi	vı	̀va�n	còn	có	nhie�u	đàn	ông	“tử	te� ”.	Đie�u	khie�n	chúng	tôi	bực	tức
là	những	phụ	nữ	độc	lập,	mạnh	mẽ	và	quá	ư	kén	cá	chọn	canh	cứ	khăng
khăng	không	chiụ	thừa	nhận	ra�ng	có	the� ,	chı	̉là	có	the� ,	một	trong	những
lý	do	lớn	nha� t	khie�n	họ	so� ng	độc	thân	là	bởi	họ	quá	kha� t	khe	hạn	che�
nhóm	đo� i	tượng	hẹn	hò,	cho	nên	cứ	bỏ	qua	những	anh	chàng	to� t	thực
sự	đe� 	mơ	tưởng	những	anh	chàng	khó	có	trong	đời	thực.
Với	chúng	tôi	đie�u	đó	gio� ng	như	lúc	chúng	tôi	mười	hai	tuo� i	nghı	̃ve�
chuyện	lớn	lên	mıǹh	muo� n	sẽ	là	gı.̀	Chúng	tôi	nói	với	mọi	người	ra�ng
mıǹh	muo� n	chơi	vi	̣trı	́trung	phong	cho	đội	New	York	Yankees.	Thậm	chı́
là	có	một	tỷ	người	trong	chúng	tôi	muo� n	công	việc	đó,	nhưng	chı	̉một
vài	người	thực	sự	được	làm	việc	này,	và	đe�n	một	lúc	nào	đó,	chúng	tôi
nhận	ra	chuyện	a�y	có	lẽ	sẽ	không	xảy	đe�n	với	mıǹh.	Do	đó,	chúng	tôi
đie�u	chın̉h	kỳ	vọng	của	mıǹh	và	đưa	ra	một	mục	tiêu	sự	nghiệp	hợp	lý,
de� 	đạt	hơn.
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Có	the� 	ra� t	hữu	ıćh	khi	áp	dụng	logic	đó	vào	việc	hẹn	hò.	Ne�u	bạn	cảm
tha�y	ba�ng	thạc	sı	̃Quản	tri	̣Kinh	doanh,	tài	khoản	ngân	hàng	và	những
danh	hiệu	giúp	bạn	trở	thành	một	ứng	cử	viên	nặng	ký	cho	một	trung
phong	-	những	anh	chàng	độc	thân	lý	tưởng	nha� t,	những	người	đàn	ông
đẹp	trai,	khỏe	mạnh,	thông	minh,	cao	ráo,	có	học	thức,	và	giàu	có,	cùng
với	ta� t	cả	tiêu	chı	́mà	bạn	ha�ng	mong	ve� 	đàn	ông	-	hãy	kiên	điṇh	với
mục	tiêu	của	mıǹh.	Nhưng	ne�u	bạn	va�n	không	tım̀	ra,	đừng	la�y	đó	làm
cay	đa�ng.	Không	có	gı	̀to� i	tệ	hay	khie�n	đàn	ông	khó	chiụ	hơn	là	một	ông
già	đứng	quanh	qua�n	với	vỏn	vẹn	một	đô	la,	một	gia� c	mơ	và	những	câu
chuyện	lan	man,	bá	láp	ve� 	việc	ne�u	như	ai	đó	cho	ông	ta	dù	chı	̉một	cơ
hội	thı	̀ông	ta	đã	có	the� 	là	trung	phong	tuyệt	vời	nha� t	của	đội	Yankees.
Tuy	nhiên,	ông	ta	bi	̣phá	sản,	tha� t	nghiệp	và	đau	kho� 	bởi	vı	̀ông	ta	không
the� 	tha�y	được	bức	tranh	lớn	hơn	-	ông	ta	đã	bỏ	qua	những	lựa	chọn
khác.
Đàn	ông	hie�u	được	đie�u	này:	bạn	làm	việc	chăm	chı	̉đe� 	đạt	được	vi	̣trı́
bạn	đang	na�m	giữ,	và	bạn	cảm	tha�y	mıǹh	ca�n	và	xứng	đáng	với	ai	đó
cũng	làm	việc	chăm	chı	̉gio� ng	như	bạn	và	đạt	được	cùng	trıǹh	độ	học
va�n	và	điạ	vi	̣xã	hội	như	bạn,	đo� ng	thời	có	những	kinh	nghiệm	và	mục
tiêu	tương	tự.	Nhưng	có	nhie�u	cách	khác	nhau	đe� 	làm	việc	chăm	chı	̉và
pha�n	đa�u,	và	đàn	ông	không	the� 	-	và	không	phải	-	chiụ	đựng	được	khi
phụ	nữ	gạt	bỏ	ý	tưởng	của	anh	ta	ve� 	thành	công	mà	thay	vào	đó	ba�ng
những	điṇh	kie�n	hẹp	hòi	của	riêng	các	bà	các	cô	ve� 	thành	tıćh	và	thành
tựu.	Ve� 	bản	cha� t,	bạn	tım̀	kie�m	một	người	đàn	ông	có	cả	tài	chıńh	la�n
học	va�n	gio� ng	mıǹh;	bạn	xua� t	chúng	theo	một	kie�u	nào	đó	và	bạn	muo� n
anh	ta	sẽ	xua� t	chúng	theo	cách	tương	tự,	đie�u	đó	có	nghıã	bạn	đang	hạn
che� 	diện	hẹn	hò	của	mıǹh	trong	một	tập	hợp	ra� t	nhỏ	đàn	ông.	Đie�u	đó
sẽ	to� t	ne�u	những	người	đàn	ông	trong	cái	tập	con	mà	bạn	tım̀	kie�m	cũng
giới	hạn	đo� i	tượng	hẹn	hò	trong	một	tập	con	những	người	tương	đương
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họ	ve� 	kinh	te� 	và	học	va�n.	Nhưng	ra� t	có	the� 	họ	không	làm	vậy,	bởi	vı	̀đa�y
không	phải	những	pha�m	cha� t	mà	người	đàn	ông	có	xu	hưóng	mong	ước
ở	người	bạn	đời.	Đàn	ông	xem	xét	những	pha�m	cha� t	rút	ra	từ	một	tập
rộng	hơn	-	một	người	nào	đó	ưa	nhıǹ,	đa�y	ma�u	tıńh,	to� t	bụng,	thông
minh	(vừa	đủ),	vững	vàng,	không	có	tıńh	ganh	đua,	tươi	cười,	vui	vẻ	khi
ở	ga�n.	Những	đặc	đie�m	này	có	the� 	khie�n	một	người	đàn	ông	tım̀	tới	một
tập	hợp	phụ	nữ	khác,	có	những	pha�m	cha� t	hoàn	toàn	khác	với	những
pha�m	cha� t	mà	bạn	có	the� 	hay	sẽ	đem	lại.
Đie�u	mà	mọi	người	-	đặc	biệt	là	đàn	ông	-	muo� n	nói	là:	sẽ	to� t	hơn	ne�u
bạn	đie�u	chın̉h	những	mo� i	ưu	tiên	và	tập	trung	vào	những	đặc	đie�m	vo� n
là	trụ	cột	trong	một	mo� i	quan	hệ	ga�n	bó	phát	trie�n	trên	ne�n	tảng	vững
cha� c.	Một	người	đàn	ông	làm	công	việc	chân	tay,	lái	xe	Taurus,	ngoại
hıǹh	ha�p	da�n,	bie� t	yêu	quý	gia	đıǹh,	tôn	trọng	người	khác	và	đáng	tin
cậy	có	the� 	không	bao	giờ	giúp	bạn	đạt	được	những	khát	vọng	tài	chıńh
ro� 	dại	nha� t,	nhưng	cha�ng	lẽ	đó	không	phải	ma�u	người	đàn	ông	hội	đủ
những	tiêu	chua�n	giúp	bạn	xây	dựng	một	mo� i	quan	hệ	to� t	và	cuộc	so� ng
lứa	đôi	sao?	Và	cứ	cho	là	chàng	trai	lái	chie�c	Range	Rover	kia,	với	một
bộ	sưu	tập	các	chức	danh	a�n	tượng	và	mức	lương	khủng,	là	phù	hợp	với
những	tiêu	chua�n	tài	chıńh	và	trıǹh	độ	học	va�n,	nhưng	anh	ta	không
đáng	tin	cậy	hay	trung	thực	và	ôi,	tôi	không	bie� t,	ra� t	kinh	khủng	ở	trên
giường.	Liệu	chừng	đó	anh	ta	còn	thıćh	hợp	với	vai	anh	chàng	hoàn	hảo
hay	không?
Có	nhie�u	đàn	ông	to� t	sa�n	sàng,	sa�n	lòng	và	có	khả	năng	làm	đie�u	bạn
muo�n	ne�u	bạn	mở	lòng	cho	họ.	Bạn	cũng	có	toàn	quye�n	bỏ	qua	họ	đe�
nhận	được	những	gı	̀bạn	muo� n	và	kiên	điṇh	cho	tới	khi	bạn	đạt	được
nó.	Chı	̉ca�n	nhớ	ra�ng	bạn	là	người	đưa	ra	quye� t	điṇh	hạn	che� 	diện	hẹn
hò,	và	ne�u	sau	đó	bạn	cô	đơn,	đó	là	do	bạn.	Chúng	tôi	không	vui	khi	bạn
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phải	so� ng	một	mıǹh,	nhưng	nha� t	điṇh	là	chúng	tôi	không	phải	chiụ
trách	nhiệm	ve� 	chuyện	đó.
HUYE�N	THOẠI	5
ĐA� N	O� NG	HẸN	HO� /KE� T	HO� N	VƠ� I	PHỤ	NƯ� 	ĐO�̣ C	LA�̣ P	LA� 	KE� 	LƯƠ� I	BIE� NG
VA� 	CHI�	MUO� N	KIE�M	“MẸ	NUO� I”	ĐE� 	RO� I	HƯƠ� NG	THỤ
SỰ	THA�̣ T:	Cha� c	cha�n,	có	vài	gã	ngoài	kia	lợi	dụng	những	phụ	nữ	thừa
tie�n.	Đó	là	bản	cha� t	con	người.	Nhưng	đó	hoàn	toàn	không	phải	là	một
tıńh	cách	mà	đàn	ông	chúng	tôi	muo� n	có.	Trên	thực	te� ,	loại	hành	vi	này
trái	ngược	hoàn	toàn	với	bản	the� 	của	chúng	tôi.	Nó	thừa	nhận	sự	ye�u
đuo� i	và	tha� t	bại	của	chúng	tôi	trước	phụ	nữ,	và	đo� i	với	đàn	ông,	đó	là
đie�u	to� i	tệ	nha� t	trên	the� 	gian.	Chúng	tôi	muo� n	phụ	nữ	-	đặc	biệt	là
những	phụ	nữ	chúng	tôi	yêu	-	nghı	̃ve� 	chúng	tôi	như	một	người	mạnh
mẽ,	có	năng	lực.	Chúng	tôi	được	dạy	phải	tin	và	tie�p	thu	cái	nie�m	tin	lâu
đời	ra�ng	chúng	tôi	phải	trở	thành	người	che	chở	và	người	chu	ca�p;	một
khi	đàn	ông	đã	nha� t	tâm	nghı	̃vậy	thı	̀sẽ	không	còn	cho� 	cho	ảo	tưởng
ra�ng	sẽ	có	một	bà	hoàng	tài	chıńh	xua� t	hiện	và	chiụ	trách	nhiệm	cho
sinh	ke� 	của	chúng	tôi.	Nhận	quà	của	phụ	nữ	tặng	đe� 	làm	vui	lòng	cô	a�y
là	một	chuyện,	nhưng	ne�u	cô	a�y	giúp	người	đàn	ông	có	được	cái	ăn,	có
một	mái	nhà,	mua	qua�n	áo	và	lo	toan	mọi	thứ	đe� 	anh	ta	có	the� 	to� n	tại
bởi	vı	̀không	the� 	tự	mıǹh	làm	việc	đó,	thı	̀anh	ta	sẽ	không	nán	lại	lâu
đâu.	Bạn	không	tin	tôi?	Bạn	nghı	̃tại	sao	lại	có	nhie�u	gia	đıǹh	chı	̉có
người	mẹ	đơn	thân?	Một	so� 	đàn	ông	bỏ	đi	bởi	vı	̀không	chiụ	no� i	phải
so� ng	trong	ngôi	nhà	nơi	anh	ta	không	the� 	chu	ca�p	cho	vợ	con	mıǹh.
Thật	không	may	ra�ng	hai	đie�u	này	có	liên	hệ	với	nhau:	đàn	ông	không
the� 	tự	tha�y	mıǹh	là	người	cha	to� t	ne�u	anh	ta	không	the� 	chu	ca�p	cho	gia
đıǹh.	Trong	não	trạng	của	chúng	tôi,	não	trạng	của	bạn,	và	trong	não
trạng	của	toàn	the� 	xã	hội,	hai	cái	a�y	-	cương	vi	̣người	cha	và	thu	nhập	-
ga�n	bó	không	rời.	The� 	nên,	ne�u	không	the� 	chu	ca�p,	anh	ta	tuyệt	không
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muo�n	có	người	nào	đó	-	đặc	biệt	là	người	phụ	nữ	của	mıǹh	-	ke� t	tội
mıǹh	là	người	đàn	ông	kém	cỏi.	Ke� t	quả	là,	anh	ta	sẽ	bỏ	đi	trước	khi	anh
ta	đo� ng	ý	trở	thành	“trai	bao”	được	“mẹ	nuôi”	chăm	sóc.
Tuy	vậy,	đie�u	này	không	có	nghıã	là	đàn	ông	không	sa�n	sàng	hay	thậm
chı	́thıćh	thú	ne�u	có	người	ngỏ	ý	giúp	đỡ.	Khi	phụ	nữ	các	bạn	sa�n	sàng
mở	rộng	trái	tim	và	hy	sinh	bản	thân	đe� 	đàn	ông	chúng	tôi	có	được	gı	̀đó
to� t	đẹp	hơn,	cha�ng	phải	đàn	ông	chúng	tôi	không	bie� t	cảm	kıćh	ve� 	đie�u
a�y.	Thật	vậy,	đie�u	đó	cho	chúng	tôi	bie� t	đôi	đie�u	ve� 	chuyện	bạn	thuộc	tıṕ
phụ	nữ	nào	-	chúng	tôi	có	the� 	kỳ	vọng	bạn	thuộc	kie�u	đo� i	tác	nào	ne�u
quye� t	điṇh	tie�n	xa	hơn	trong	mo� i	quan	hệ.	Cha� c	cha�n,	Marjorie	đã	chinh
phục	được	tôi	bởi	lòng	vi	̣tha	vô	bờ.	Cô	a�y	ở	bên	tôi	khi	tôi	từ	kie�m	được
ra� t	nhie�u	tie�n	đe�n	cho� 	tay	tra�ng.	Đó	là	thời	đie�m	tôi	vừa	bỏ	chương
trıǹh	truye�n	thanh	ở	Los	Angeles,	thı	̀chương	trıǹh	truye�n	hıǹh	của	tôi,
Thời	điểm	quan	trọng	của	Steve	Harvey,	bi	̣hủy;	lúc	đó	đang	là	mùa	hè
càng	khie�n	tıǹh	hıǹh	thêm	to� i	tệ,	đây	là	thời	đie�m	khó	khăn	cho	những
buo� i	lưu	die�n	hài	kic̣h,	vı	̀vậy	từ	tháng	Sáu	cho	đe�n	tháng	Tám,	tôi	sẽ
không	the� 	kie�m	tie�n	ba�ng	việc	đi	die�n.	Tôi	còn	bi	̣dıńh	vào	một	vụ	phân
chia	tài	sản	và	phải	chuye�n	đe�n	New	York	trong	tıǹh	trạng	không	nhà.
Marjorie	tha�y	ta� t	cả	những	việc	đó	nhưng	cô	a�y	đã	không	nói,	“	Anh	bie� t
sao	không?	Tôi	sẽ	không	dıńh	vào	anh	thêm	nữa.”	Thay	vào	đó,	người
phụ	nữ	của	tôi,	người	vô	cùng	mạnh	mẽ	và	độc	lập,	đã	có	nhà	riêng,	giúp
gia	đıǹh	đie�u	hành	công	việc	kinh	doanh	thành	công,	nuôi	dạy	những
đứa	con	riêng	và	so� ng	cuộc	đời	của	riêng	cô,	đe� 	nghi	̣mở	cửa	ngôi	nhà
của	cô	cho	tôi.	Cô,	theo	đúng	nghıã	đen,	đã	mang	tôi	ve� 	nhà	của	cô	ở
Memphis	và	nói,	“Steve,	chúng	ta	có	the� 	so� ng	ở	đây.”
Khi	nhıǹ	quanh,	tôi	tự	nói	với	mıǹh,	“O� n	thật,	ừm,	ngôi	nhà	thật	de�
thương,	vân	vân.”	Cô	đã	tự	trang	trı	́ngôi	nhà	tuyệt	đẹp	và	cô	là	một
quản	gia	tuyệt	vời	(nhà	của	cô	không	chê	vào	đâu	được),	nhưng	ngôi



https://thuviensach.vn

nhà	a�y	nhỏ	và	không	có	co� ng.	Tôi	đã	co� 	ga�ng	giải	thıćh	với	cô	ra�ng	cho
đe�n	giây	phút	đó,	sau	nhie�u	năm	lăn	lộn,	tôi	đã	làm	việc	thực	sự	to� t	ve�
mặt	chuyên	môn	và	luôn	có	ý	điṇh	làm	to� t	hơn	trong	tương	lai,	ba� t	cha�p
những	thoái	trào	đang	gặp;	và	một	ngôi	nhà	không	có	co� ng	có	the� 	mang
lại	ra� c	ro� i	thực	sự	cho	một	người	no� i	tie�ng.	Nhưng	không	đie�u	gı	̀trong
đó	quan	trọng	đo� i	với	cô.	Cô	nói	đi	nói	lại	với	tôi:	“Anh	không	phải	nói
với	em	ve� 	đie�u	đó.”	Cô	có	tie�n	riêng	và	cũng	phải	lăn	lộn	kie�m	so� ng,
nhưng	cuo� i	cùng	cô	đe�u	vượt	qua	và	sa�n	sàng	chia	sẻ	tie�n	của	cô	với	tôi,
mie�n	là	tôi	cha�p	nhận	thỏa	mãn	với	yêu	ca�u	mà	cô	đưa	ra:	ra�ng	tôi	cư	xử
như	một	người	cha	với	các	con	của	cô,	ra�ng	tôi	là	một	người	cho� ng
chung	thủy,	ra�ng	tôi	là	một	đo� i	tác	mà	cô	có	the� 	cùng	chia	sẻ	những	ước
mơ	ve� 	tương	lai,	và	tôi	phải	mang	lại	cho	cô	cảm	giác	an	toàn.
Với	cô,	gia	đıǹh	và	một	mo� i	quan	hệ	be�n	vững	quan	trọng	hơn	he� t	thảy,
đie�u	đó	đã	cho	tôi	bie� t	cô	đang	ở	giai	đoạn	nào	trong	đời	mıǹh	và	đie�u
cô	muo� n	lớn	hơn	nhie�u	so	với	so� 	tie�n	trong	tài	khoản	ngân	hàng.
Tôi	lật	ta�y	ta� t	cả	các	huye�n	thoại	này	nha�m	giúp	bạn	hie�u	ra�ng	đã	đe�n
lúc	bỏ	đi	ta� t	thảy	những	quan	đie�m	cho	ra�ng	người	phụ	nữ	mạnh	mẽ	và
độc	lập	không	the� 	tım̀	tha�y	người	đàn	ông	của	đời	mıǹh	là	bởi	vı	̀chúng
tôi	sợ	quye�n	lực	của	bạn.	Chúng	tôi	không	sợ	bạn.	Chúng	tôi	tán	thưởng
những	thành	công	của	bạn.	Chúng	tôi	không	chờ	mong	bạn	chăm	sóc
chúng	tôi.	Chúng	tôi	không	tha�y	phie�n	gı	̀khi	bạn	kie�m	được	nhie�u	tie�n.
Thật	vậy,	chúng	tôi	muo� n	bạn	được	hạnh	phúc.	Và	chúng	tôi	không	vui
thú	gı	̀khi	tha�y	bạn	so� ng	cô	đơn.	Tuy	nhiên,	chúng	tôi	quan	tâm	đe�n	thái
độ	-	thái	độ	của	bạn	với	của	cải	vật	cha� t,	thái	độ	của	bạn	đo� i	với	những
người	khác,	thái	độ	của	bạn	đo� i	với	chúng	tôi	khi	chúng	tôi	sa	cơ	lỡ	vận
và	đang	co� 	vượt	qua	giai	đoạn	khó	khăn.
KHO� NG	PHA� I	“CHA	NUO� I”	NA�O	CU� NG	NGỌT	NGA�O
Tôi	bie� t	tại	sao	phụ	nữ	lại	de� 	dàng	ca�n	câu	đe�n	vậy.
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Đây	là	anh	chàng	đang	ôm	quà	đứng	trước	cửa	nhà	bạn	-	cha�ng	hạn	như
chie�c	túi	Fendi	mới	nha� t,	một	đôi	Christian	Louboutin	phù	hợp	với
chie�c	váy	bó	sát,	nóng	bỏng	mà	anh	ta	đã	đặt	trên	giường	bạn	tháng
trước,	hay	một	đôi	hoa	tai	kim	cương	to	cỡ	na�m	tay	cùng	một	chie�c
vòng	đeo	tay	hợp	tông	la�p	lánh	khie�n	co� 	tay	của	bạn	trông	như	cả	một
chòm	sao.	Hoặc	có	the� 	quà	a�y	là	thứ	gı	̀đó	thie� t	thực	hơn	nhie�u	-	một
ta�m	séc	đe� 	chi	trả	tie�n	thuê	ha�ng	tháng	cho	căn	hộ	cao	ca�p	mà	bạn	đang
so� ng,	hay	thanh	toán	cho	chie�c	Chrysler	bạn	đã	lái	quanh	thành	pho� ,
hay	một	buo� i	hẹn	với	một	chuyên	gia	thời	trang	te� t	tóc	theo	cách	mà
bạn	(và	anh	ta!)	yêu	thıćh	hoặc	có	the� 	nhuộm	highlight	mái	tóc	của	bạn
khie�n	ta� t	cả	phụ	nữ	trong	văn	phòng	phải	ghen	ti.̣	Thậm	chı,́	có	the� 	chı̉
ca�n	anh	ta	mang	cho	bạn	thứ	gı	̀đó	như	một	túi	hàng	tạp	pha�m	hoặc	tie�n
ăn	trưa	cho	lũ	trẻ.
Dù	đó	là	món	quà	gı,̀	bạn	cũng	tha�y	hạnh	phúc	khi	nhận	nó,	đúng	chứ?
Bởi	vı	̀bạn	có	the� 	tie� t	kiệm	tie�n	của	mıǹh	và,	quan	trọng	hơn,	nó	giúp
bạn	cảm	tha�y	ra�ng	người	đàn	ông	này	quan	tâm	đe�n	bạn	-	muo� n	bạn
trông	đẹp	hơn,	so� ng	thoải	mái,	ăn	đúng	bữa	và	đảm	bảo	vài	nhu	ca�u	và
thậm	chı	́vài	mong	muo� n	của	bạn	được	đáp	ứng.	Ai	mà	không	đón	nhận
đie�u	đó,	đặc	biệt	là	ne�u	chàng	trai	này	mang	tặng	những	món	quà	cùng
với	bie�u	hiện	gio� ng	như	tıǹh	cảm	chân	thành?
Nhưng	bạn	bie� t	đa�y,	trước	kia	những	anh	chàng	đó	đã	được	gọi	với	cái
tên	“cha	nuôi”.	Cha	nuôi	là	một	người	ngọt	ngào,	chăm	sóc	bạn	gio� ng
như	một	người	cha	-	chu	ca�p	cho	bạn	qua�n	áo,	thức	ăn,	nơi	ở.	Chu	ca�p
với	ta� t	cả	sự	ngọt	ngào	không	gı	̀sánh	được,	nhưng	với	những	trông
mong	mà	không	“người	cha”	nào	mong	đợi	ở	con	gái	thật	sự	của	anh	ta.
Phương	châm	của	cha	nuôi:	bạn	ngọt	ngào	với	anh	ta,	ro� i	anh	ta	sẽ	ngọt
ngào	với	bạn.
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Ngày	nay,	cha	nuôi	có	một	cái	tên	khác:	nhà	tài	trợ.	Không	quan	trọng
các	bạn	gọi	người	đàn	ông	đó	là	“cha	nuôi”	hay	“nhà	tài	trợ”,	chúng	tôi
chı	̉đơn	giản	gọi	anh	ta	là	một	tay	chơi	và	xem	bạn	là	một	phụ	nữ	sa�n
sàng	bán	thân	mà	không	he� 	nhận	ra.
Đúng	the� ,	tôi	đã	nói	vậy	đa�y.
Ha�n	nhiên,	bạn	có	the� 	nhận	được	những	thứ	đáng	giá,	nhưng	thú	thực,
nhận	quà	từ	một	người	đàn	ông	mà	lại	cha�ng	có	được	đie�u	bạn	mong
muo�n	nha� t	thı	̀cha�ng	khác	gı	̀một	hıǹh	thức	bán	thân	tinh	vi.	Tha�y
không,	chúng	tôi	hie�u	rõ:	tıǹh	dục	luôn	luôn	có	“giá”	của	nó,	dù	trực	tie�p
hoặc	gián	tie�p.	Chúng	tôi	có	the� 	mua	nó	ở	câu	lạc	bộ	trıǹh	die�n	thoát	y,	ở
nhà	chứa	hay	mua	trực	tuye�n,	hay	chúng	tôi	có	the� 	mời	bạn	đi	ăn	to� i	và
đi	xem	phim,	trả	tie�n	thuê	nhà	cho	bạn,	mua	cho	bạn	vài	món	nữ	trang,
da�n	bạn	đi	ca� t	tóc	ba�ng	tie�n	của	chúng	tôi,	hay	cho	bạn	tie�n.	Dù	ba�ng
cách	nào,	chúng	tôi	hoàn	toàn	mong	chờ	ra�ng	ne�u	đã	tiêu	tie�n,	chúng	tôi
phải	nhận	được	thứ	gı	̀đó:	bánh	quy.
Hãy	tin	tôi	đi,	không	có	gı	̀ngọt	ngào	hay	vui	thú	khi	đem	dâng	hie�n	quá
nhie�u	cho	một	người	đàn	ông	mà,	xét	cho	cùng,	trao	lại	bạn	quá	ıt́.	O� ,	có
the� 	anh	ta	hıǹh	như	mang	lại	cho	bạn	cả	the� 	giới	thật.	Kỳ	thực,	một
người	cha	nuôi/nhà	tài	trợ/tay	chơi	sẽ	làm	he� t	sức	mıǹh	đe� 	khie�n	bạn
nghı	̃ra�ng	anh	ta	he� t	lòng	vı	̀bạn,	chı	̉đe� 	dành	cho	bạn.	Nhưng	một	cha
nuôi,	ve� 	bản	cha� t,	là	người	trả	tie�n	đe� 	có	được	tıǹh	dục,	sẽ	không	thực
hiện	ba� t	kỳ	sự	hy	sinh	nào	thực	sự,	lâu	dài,	sẽ	không	bao	giờ	theo	đuo� i
những	thứ	có	nguy	cơ	ảnh	hưởng	đe�n	pha�n	co� t	ye�u	trong	cuộc	so� ng	của
anh	ta.	Anh	ta	sẽ	tie�p	tục	cuộc	chơi	mie�n	là	nó	khua� t	ma� t	người	đời	và
không	gây	trở	ngại	cho	một	mo� i	quan	hệ	khác,	quan	trọng	đo� i	với	anh
ta.
Anh	ta	sẽ	không	trả	tie�n	thuê	nhà	cho	bạn	ne�u	anh	ta	không	the� 	trả	tie�n
thuê	nhà	của	mıǹh.
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Anh	ta	sẽ	không	mua	xe	cho	bạn	ne�u	anh	ta	không	có	xe	riêng.
Anh	ta	sẽ	không	mua	đo� 	ăn	cho	bạn	ne�u	tủ	lạnh	của	anh	ta	chưa	đa�y.
Anh	ta	sẽ	không	đưa	bạn	đe�n	những	bữa	tiệc	đıǹh	đám	ne�u	người	phụ
nữ	mà	anh	ta	thực	sự	quan	tâm	cũng	muo� n	tham	dự.
Và	cha� c	cha�n	anh	ta	sẽ	không	yêu	bạn	chı	̉bởi	bạn	sẽ	cho	anh	ta	thêm
bánh	quy.
Trong	nghe� 	của	mıǹh,	tôi	luôn	chứng	kie�n	đie�u	này.	Đàn	ông	thuộc
nhóm	những	người	no� i	tie�ng	-	vận	động	viên,	chủ	ngân	hàng,	doanh
nhân	-	thường	có	một,	hai,	ba,	thậm	chı	́là	nhie�u	phụ	nữ	ở	bên	cạnh,	và
mo� i	người	trong	so� 	họ	sẽ	tự	hào	nhận	một	gói	tài	trợ:	họ	có	the� 	nhận
2.000	đô	la	đe� 	thuê	một	căn	hộ	sang	trọng,	có	the� 	700	đô	la	cho	một	đợt
trả	góp	tie�n	mua	xe,	300	đô	la	cho	những	buo� i	hẹn	làm	móng	và	sửa	tóc,
thın̉h	thoảng	một	đôi	giày	đa� t	tie�n	hay	một	chie�c	váy.	Tựu	trung	lại,	các
phụ	nữ	này	nhận	được	vài	thứ	ra� t	có	giá	tri	̣từ	những	cha	nuôi	của	họ,
phải	vậy	không?	Họ	có	một	nơi	đe� 	ở,	có	phương	tiện	đe� 	đi	lại,	và	họ
trông	o� n	từ	đa�u	đe�n	chân	-	ta� t	cả	ba�ng	tie�n	của	người	khác.	Nhưng
những	gı	̀họ	nhận	được	chı	̉đáng	một	đo� ng	bạc	trong	quỹ	tài	sản	của
nhà	tài	trợ;	ne�u	anh	ta	làm	ra	hàng	triệu	thı	̀3.000	đô	la	bé	nhỏ	một
tháng	có	là	gı	̀với	anh	ta?	Người	phụ	nữ	nhận	những	gói	tài	trợ	a�y	có	giá
tri	̣ra� t	tha�p	-	tương	đương	với	một	ngăn	đa�y	những	đôi	ta� t	len	hiệu
Marcoliani,	vài	chie�c	cà	vạt	màu	mè	hiệu	Hermes	và	một	đôi	khuy	măng
sét	đa� t	tie�n.	Thật	cha�ng	khác	gı	̀anh	ta	đang	búng	một	đo� ng	hai	mươi
lăm	xu	ve� 	phıá	cô	ta.
Ne�u	bạn	đang	dıńh	vào	một	cha	nuôi	hay	nhà	tài	trợ,	bạn	thậm	chı́
không	phải	hỏi	xin	đo� ng	hai	mươi	lăm	xu	đó.	Một	tay	chơi	thực	sự	luôn
luôn	đe� 	nghi	̣đáp	ứng	ba� t	cứ	nhu	ca�u	nào	của	bạn	trước	khi	bạn	nói	ra	-
đàn	ông	chúng	tôi	tha�y	được	những	nhu	ca�u	a�y	trong	những	la�n	trò
chuyện,	ba�ng	ma� t	mıǹh.	Bạn	xua� t	hiện	với	chie�c	xe	cà	tàng	ư?	Một	cha
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nuôi	sẽ	thanh	toán	tie�n	mua	chie�c	xe	cho	bạn	hay	đưa	đón	bạn	tới	ba� t
cứ	đâu	bạn	muo� n.	Một	nhà	tài	trợ	tie�m	năng	lướt	qua	ngôi	nhà	của	bạn
và	tha�y	ra�ng	ta� t	cả	đo� 	đạc	trong	nhà	trông	gio� ng	như	từ	thập	niên	1950
và	qua�n	áo	cũ	mà	hai	đứa	con	nhỏ	đang	mặc	thuộc	ve� 	thập	niên	1970?
Nhà	tài	trợ	a�y	cha� c	cha�n	sẽ	đưa	cho	bạn	một	ıt́	tie�n	đe� 	sa�m	đo� 	đạc	mới
hoặc	da�n	bọn	trẻ	đe�n	cửa	hàng	qua�n	áo.	Cha	nuôi	đi	chơi	với	một	phụ
nữ	sẽ	giả	vờ	tıǹh	cờ	nhıǹ	xuo� ng	chân	cô	a�y	ro� i	hỏi	cỡ	giày	cô	đang	đi.
Tin	tôi	đi,	anh	ta	sẽ	ghi	nhớ	thật	kỹ	ra�ng	cô	đi	giày	cỡ	9,	và	vài	tua�n	sau,
khi	cô	không	còn	nghı	̃gı	̀ve� 	đie�u	đó,	anh	ta	sẽ	xua� t	hiện	với	một	đôi	giày
thật	đẹp	vừa	đúng	cỡ.	Những	đôi	giày	a�y	sẽ	mang	ve� 	cho	anh	ta	một	nụ
hôn.	Khi	anh	ta	hỏi	ve� 	cỡ	váy	mà	cô	mặc,	vài	tua�n	sau,	anh	ta	sẽ	đo� i	một
bộ	váy	cỡ	so� 	10	la�y	một	cái	ôm	và	một	nụ	hôn	và	có	the� 	nhie�u	hơn	một
chút.	Người	phụ	nữ	chưa	từng	nói	cô	a�y	muo� n	qua�n	áo,	một	chie�c	váy
hay	những	thứ	tương	tự,	nhưng	cô	a�y	cũng	không	cự	tuyệt	chúng.	Tie�n
và	quà	là	mo� i	nhử,	và	anh	ta	bie� t	cô	a�y	sẽ	ca�n	câu.
Anh	ta	cũng	sẽ	tie�p	tục	thay	mo� i	mới,	bởi	vı	̀anh	ta	đang	đa�u	tư	vào	cô.
Đó	chı	̉là	cách	khéo	léo	đe� 	tặng	cho	cô	những	gı	̀cô	ưa	chuộng	-	một	cách
đe� 	kéo	cô	lại	ga�n	mà	không	phải	hy	sinh	đie�u	anh	ta	thực	sự	ca�n	hay
muo�n.	Vậy	anh	ta	sẽ	nhận	lại	gı	̀sau	khi	đa�u	tư?	Thứ	mà	đáng	ra	không
người	đàn	ông	nào	có	khả	năng	mua	được:	tıǹh	yêu	của	cô,	sự	tận	tâm
của	cô,	và	cơ	the� 	của	cô	-	ba	thứ	tuyệt	đo� i	vô	giá.
Và	hãy	tin	tôi,	một	tay	chơi	không	ca�n	phải	giàu	có	thı	̀mới	cung	ca�p	gói
tài	trợ	được.	Một	công	nhân	bıǹh	thường	cũng	có	the� 	là	chuyên	gia	đa�u
tư	vào	phụ	nữ	cha�ng	khác	gı	̀người	đàn	ông	giàu	nha� t	hành	tinh.	Bạn
thie�u	tie�n	và	đang	he� t	sữa?	Anh	ta	mang	tới	một	ıt́	tạp	pha�m,	đo� 	ăn	cho
bé	và	kẹo	mút	cho	bọn	trẻ.	Bạn	thie�u	tie�n	đe� 	trả	hóa	đơn?	Anh	ta	mang
tới	một	ıt́	tie�n	trả	hóa	đơn	điện	thoại	và	cha� t	đo� t.	Chie�c	xe	của	bạn	trục
trặc?	Anh	ta	tới	đe� 	thay	da�u,	kie�m	tra	cua	roa	cam	hay	thay	chie�c	lo� p	bị
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xı	̀hơi.	Anh	ta	không	ca�n	có	nhie�u	tie�n	-	anh	ta	chı	̉ca�n	nhıǹ	ra	yêu	ca�u	và
đáp	ứng,	ở	mức	phı	́to� i	thie�u	hoặc	không	phải	trả	phı.́
Xin	hãy	hie�u,	có	sự	khác	biệt	thực	sự	giữa	một	người	đàn	ông	chu	ca�p	và
một	người	đàn	ông	đơn	giản	chı	̉đa�u	tư.	Như	tôi	đã	nói	đâu	đó	trong
cuo� n	sách	này,	một	người	đàn	ông	thực	sự	yêu	bạn	sẽ	thực	hiện	ba	đie�u:
tuyên	bo� 	tıǹh	yêu	của	anh	ta	dành	cho	bạn	một	cách	công	khai,	bảo	vệ
bạn	ba�ng	ba� t	kỳ	phương	tiện	gı	̀ca�n	thie� t,	và	chu	ca�p	cho	bạn,	cho	da�u
sau	đó	anh	ta	cha�ng	còn	lại	gı	̀cho	bản	thân	mıǹh.	Anh	ta	sẽ	không	dùng
tie�n	của	mıǹh	vào	những	thứ	vặt	vãnh	ro� i	mang	đe�n	cho	bạn	so� 	còn
thừa,	anh	ta	cũng	sẽ	không	ıćh	kỷ	dành	cho	bạn	một	pha�n	nhỏ	và	giữ
pha�n	lớn	cho	mıǹh.	Ne�u	là	người	đàn	ông	đıćh	thực,	anh	ta	sẽ	luôn	hy
sinh	nhu	ca�u	của	bản	thân	cho	đe�n	khi	hoàn	thành	trách	nhiệm	của
mıǹh	là	chu	ca�p	cho	bạn;	anh	ta	sẽ	không	mua	bộ	gậy	chơi	golf	mới	hay
một	bộ	đo� 	đẹp	ne�u	bie� t	tie�n	học	của	lũ	trẻ	đe�n	hạn	nộp.	Anh	ta	làm	vậy
bởi	vı	̀khi	chu	ca�p	cho	bạn	-	ke� 	cả	khi	đie�u	đó	đo� ng	nghıã	với	hy	sinh
nhu	ca�u	của	bản	thân	-	là	anh	ta	đang	thực	hiện	vai	trò	và	mục	đıćh	của
người	đàn	ông	the� 	hiện	tıǹh	yêu	đıćh	thực	dành	cho	người	phụ	nữ	của
mıǹh.
Người	đàn	ông	bỏ	tie�n	mua	những	đo� 	vô	giá	tri	̣và	trang	sức	rẻ	tie�n
nhưng	từ	cho� i	cung	ca�p	những	gı	̀bạn	thực	sự	muo� n	-	một	mo� i	quan	hệ
chân	thành,	yêu	thương	và	chung	thủy,	thı	̀đơn	giản	anh	ta	chı	̉đang	lợi
dụng	bạn.	Anh	ta	trả	tie�n	thuê	nhà	và	trả	tie�n	xe	cho	bạn,	nhưng	chı	̉bởi
vı	̀anh	ta	mong	đợi	được	đe�n	đáp	lại,	và	ngay	khi	ba� t	đa�u	tha�y	phải	to� n
kém	ne�u	tie�p	tục	la�y	lòng	bạn,	anh	ta	bỏ	đi.	Gói	tài	trợ	của	anh	ta	có	the�
làm	bạn	cảm	tha�y	bie� t	ơn	khi	bên	cạnh	anh	ta,	nhưng	thực	te� ,	bạn	đang
bi	̣ma� c	lỡm	-	bi	̣ma� c	kẹt	trong	“vùng	dừng	tạm”	cho	đe�n	khi	anh	ta	sa�n
sàng	tie�p	tục	đi	tım̀	người	đàn	bà	khác.	Anh	ta	mua	sự	ân	ca�n	của	bạn,
thân	xác	bạn,	tıǹh	yêu	của	bạn,	xúc	cảm	của	bạn	-	một	nơi	de� 	chiụ	đe�
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thư	giãn	và	thoát	khỏi	ba� t	ke� 	va�n	đe� 	gı	̀mà	anh	ta	đang	phải	đo� i	mặt,
như	sự	ca�n	nha�n	của	vợ	hay	bạn	gái,	hoặc	sự	cạnh	tranh	kho� c	liệt	ở	nơi
làm	việc,	hay	áp	lực	do	phải	nuôi	na�ng	lũ	con	với	bà	vợ	cũ.	Và	trong	khi
đe� 	anh	ta	chi	tie�n	và	trao	he� t	cho	anh	ta	những	gı	̀bạn	có,	bạn	đang	hạ
tha�p	những	yêu	ca�u	và	tiêu	chua�n	của	mıǹh	đo� ng	thời	bỏ	qua	những	gı̀
mà	ha�u	he� t	phụ	nữ	tım̀	kie�m	ở	một	mo� i	quan	hệ	lành	mạnh	từ	người
đàn	ông	-	sự	tha�u	hie�u,	sự	diụ	dàng,	tıǹh	bạn,	người	sa�n	sàng	chia	sẻ	và
phát	trie�n	cùng	bạn	cũng	như	thực	sự	hy	sinh	vı	̀bạn.	Anh	ta	rót	mật	vào
tai	bạn	ra�ng	anh	ta	có	the� 	tım̀	tha�y	bıǹh	yên	trong	vòng	tay	bạn,	nhưng
bạn	sẽ	không	tım̀	tha�y	chút	yên	bıǹh	nào	đâu.
Một	tay	chơi	sành	sỏi	luôn	bie� t	cách	lợi	dụng	to� t	những	nhu	ca�u	của
bạn;	anh	ta	bie� t	ra� t	rõ	những	gı	̀phụ	nữ	ca�n	-	ai	đó	đe� 	san	sẻ,	ai	đó	giúp
họ	cảm	tha�y	an	toàn.	Tôi	không	nói	ra�ng	đó	là	những	thứ	duy	nha� t	mà
phụ	nữ	tım̀	kie�m	bởi	vı	̀tôi	không	phải	là	họ,	nhưng	tôi	có	the� 	nói	ra�ng
đó	là	hai	thứ	quan	trọng	đo� i	với	mọi	phụ	nữ	mà	tôi	từng	giao	thiệp
trong	những	hoàn	cảnh	khác	nhau.	Là	những	thợ	săn,	đàn	ông	chúng	tôi
hie�u	đie�u	này,	vı	̀the� 	chúng	tôi	sẽ	sa�p	đặt	mo� i	câu	đe� 	đáp	ứng	được	cả
hai	nhu	ca�u	đó,	bie� t	ra�ng	chı	̉ca�n	cung	ca�p	được	ảo	tưởng	ve� 	hai	thứ	này
thôi	là	chúng	tôi	sẽ	có	được	ta� t	cả	những	gı	̀mıǹh	muo� n	từ	bạn.
Ta� t	nhiên,	một	so� 	mo� i	quan	hệ	được	xây	dựng	trên	đie�u	này;	the� 	giới
đa�y	những	phụ	nữ	cha�ng	muo� n	gı	̀hơn	được	tài	trợ	-	la�y	tie�n	của	đàn
ông	mà	không	có	nghıã	vụ	gı	̀với	anh	ta.	Cứ	mo� i	một	phụ	nữ	như	vậy,	có
hai	mươi	người	đàn	ông	sa�n	sàng	cam	ke� t	tham	gia	chương	trıǹh	bởi	vı,̀
gio� ng	như	cô	ta	tuyên	bo� 	mıǹh	không	muo� n	gı	̀hơn	ngoài	tie�n,	anh	ta	nói
rõ	ra�ng	mıǹh	không	muo� n	gı	̀hơn	ngoài	mo� i	quan	hệ	kie�u	“bóc	bánh	trả
tie�n”.	Ne�u	đàn	ông	gặp	một	phụ	nữ	ha�p	da�n	anh	ta	ve� 	mặt	the� 	xác	và	cô
ta	tha�ng	tha�n	nói	ra�ng	mıǹh	không	muo� n	thứ	gı	̀ngoài	một	sự	giúp	đỡ
nho	nhỏ	ve� 	mặt	tài	chıńh,	thật	quá	de� :	chúng	tôi	quen	với	việc	đó	ro� i.	Dù
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sao	chúng	tôi	cũng	phải	trả	phı	́cho	việc	đi	chơi	và	quan	hệ	tıǹh	dục
cùng	bạn.	Vı	̀the� 	thay	vı	̀đưa	bạn	đi	ăn	to� i,	cùng	uo� ng	rượu	vang	và	dùng
bữa	to� i,	hãy	gói	ta� t	cả	chúng	lại	và	gọi	nó	là	phı	́thuê	mướn.	Thay	vı	̀đi
du	lic̣h	cùng	bạn,	hãy	cộng	do� n	ta� t	cả	những	chi	phı	́liên	quan	và	gọi	nó
là	phı	́xe	cộ.	Một	khi	mọi	thứ	được	trả	xong	và	trải	qua	những	giây	phút
no� ng	nhiệt,	chúng	tôi	bỏ	đi.	Ne�u	bạn	không	ca�n	thứ	gọi	là	tıǹh	cảm,	quá
tuyệt,	đoán	thử	xem?	Chúng	tôi	cũng	vậy.	Đàn	ông	không	phải	tha�ng	đa�n
-	họ	bie� t	khi	nào	họ	bi	̣đào	mỏ.	Nhưng	hãy	tin	tôi	đi:	đàn	ông	vui	lòng
bước	vào	những	mo� i	quan	hệ	kie�u	này.	Bạn	không	che	ma� t	được	anh	ta.
Khi	cảm	tha�y	chán	nga�y	bạn	và	trò	chơi	đã	nhàm	chán,	anh	ta	sẽ	bỏ	rơi
bạn	và	tie�p	tục	tım̀	kie�m	-	người	phụ	nữ	khác	mang	lại	nhie�u	kıćh	thıćh
hơn,	hay	người	mà	anh	ta	đã	quye� t	điṇh	dâng	tặng	cả	trái	tim.	Anh	ta	là
bậc	tha�y	trong	trò	chơi.	Anh	ta	bie� t	đie�u	gı	̀đang	die�n	ra.
Thời	kha� c	bạn	ba� t	đa�u	kỳ	vọng	nhie�u	hơn	từ	anh	ta	là	thời	kha� c	bạn	gặp
ra� c	ro� i.	Bạn	có	the� 	đã	đâm	nghiện	thứ	đường	mật	của	anh	ta	nhưng	ro� i
sẽ	đe�n	lúc	bạn	đâm	ra	ngán;	bạn	sẽ	tın̉h	ra	và	khao	khát	đie�u	gı	̀đó	thực
cha� t.	Tuy	nhiên,	bạn	sẽ	không	nhận	được	nó	đâu.	Bạn	sẽ	có	so� 	điện
thoại	di	động	của	anh	ta	nhưng	bạn	sẽ	không	the� 	gọi	đe�n	nhà;	bạn	sẽ
được	mời	đe�n	“nhà”	của	anh	ta	nhưng	nó	không	gio� ng	như	nơi	đe� 	ở
(đie�u	này	có	nghıã	anh	ta	có	the� 	có	một	ngôi	nhà	thực	cùng	với	ai	đó	ở
một	nơi	khác);	bạn	sẽ	không	bao	giờ	gặp	gia	đıǹh	hay	có	buo� i	hẹn	chung
với	những	người	bạn	thân	nha� t	của	anh	ta	(bởi	vı	̀không	một	ai	khác	-
đặc	biệt	là	bạn	gái	của	các	bạn	anh	ta,	vo� n	có	the� 	là	bạn	của	bạn	gái	thật
của	anh	ta	-	được	phép	gặp	bạn,	kẻo	ro� i	họ	sẽ	cho	bạn	và	anh	ta	một
trận	ra	trò);	bạn	sẽ	không	bao	giờ	được	ngo� i	cạnh	anh	ta	trong	nhà	thờ
(ngay	cả	những	kẻ	đáng	khinh	nha� t	trong	những	kẻ	đáng	khinh	cũng
không	đa�y	giới	hạn	với	Đức	Chúa	xa	đe�n	vậy,	và	cũng	không	có	nhie�u
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anh	chàng	đáng	khinh	như	vậy).	Anh	ta	hào	phóng,	nhưng	anh	ta	không
chia	sẻ	cuộc	so� ng	của	mıǹh	với	bạn.
Bạn	sẽ	không	nhận	được	sự	đo� ng	hành	thực	sự	từ	anh	ta.	Bạn	sẽ	không
the� 	thuye� t	phục	anh	ta	bảo	vệ,	tuyên	bo� 	hay	chu	ca�p	cho	bạn	-	buộc
được	anh	ta	thực	sự	bày	tỏ	và	chứng	minh	tıǹh	yêu	dành	cho	bạn.	Còn
tệ	hơn	the� 	khi	Quý	ngài	phù	hợp	xua� t	hiện,	bạn	sẽ	không	nhận	ra	anh	ta
bởi	vı	̀những	tiêu	chua�n	của	bạn	vượt	khỏi	ta�m	với	mà	ha�u	he� t	đàn	ông
có	thiện	chı	́có	the� 	chu	ca�p;	bạn	sẽ	bỏ	lỡ	chàng	trai	sa�n	sàng	làm	quen
bạn	đúng	lúc,	giới	thiệu	bạn	với	bạn	bè	mıǹh	và	ngo� i	trong	giáo	đường
cùng	bạn	vào	mo� i	sáng	Chủ	nhật	nhưng	không	có	tie�n	đe� 	trả	tie�n	thuê
nhà	cho	bạn	cha�ng	hạn.	Người	đàn	ông	sa�n	sàng	tặng	bạn	lòng	to� t,	sa�n
sàng	tha�u	hie�u,	ba�u	bạn	và	chăm	sóc	bạn	thật	sự	sẽ	không	có	cơ	hội	bởi
vı	̀bạn	đã	bán	mıǹh	đe� 	trả	tie�n	nhà	và	tie�n	xe.
Liệu	tie�n	mua	xe	và	thuê	nhà	có	đáng	giá	chăng	ne�u	ro� t	cuộc	thı	̀đie�u
bạn	muo� n	là	một	mo� i	quan	hệ	lành	mạnh,	an	toàn	và	ngập	tràn	yêu
thương?
Vậy	làm	the� 	nào	đe� 	thoát	khỏi	gã	cha	nuôi	và	tự	tım̀	cho	mıǹh	cái	có
thực	cha� t?	Hãy	quay	trở	lại	những	gı	̀tôi	đã	nói	với	bạn	trong	cuo� n	Cư	xử
như	đàn	bà,	suy	nghĩ	như	đàn	ông:	đặt	ra	vài	tiêu	chua�n	và	một	so� 	yêu
ca�u.	Tôi	cam	đoan	một	người	đàn	ông	chı	̉có	the� 	cư	xử	như	một	cha	nuôi
ne�u	bạn	cha�p	thuận	tham	gia	chương	trıǹh	“bọc	đường”.	Hãy	tin	tôi	-	tôi
đã	tha�y	đie�u	này	hàng	triệu	la�n.	Tôi	có	ra� t	nhie�u	bạn	bè	chơi	trò	cha
nuôi	nhie�u	la�n	hơn	họ	thừa	nhận.	Một	trong	các	cậu	chàng	của	tôi	có	cả
một	đội	các	cô	nàng	xinh	xa�n	cùng	anh	ta	bay	kha�p	nơi	trong	nước;	anh
ta	mua	cho	họ	thứ	này	thứ	nọ	đe� 	giữ	cho	họ	hứng	khởi,	và	họ	đe�n	ro� i	đi
như	the� 	anh	ta	đie�u	khie�n	đài	không	lưu	ở	phi	trường	Los	Angeles.	Giờ
đe�n,	giờ	đi	-	anh	chàng	chı	̉quan	tâm	có	the� .	Một	to� i,	chıńh	tôi	chứng
kie�n	người	gác	co� ng	đập	tay	cùng	anh	ta	và	nói,	“Thưa	ngài,	tôi	thıćh	thú
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với	những	chuye�n	vie�ng	thăm	của	ngài.”	Anh	ta	cha�ng	làm	gı	̀cho	những
phụ	nữ	này	-	anh	ta	không	tuyên	bo� 	tıǹh	yêu	với	họ,	không	da�n	họ	đe�n
gặp	gia	đıǹh,	không	ai	được	tới	nhà	anh	ta	mà	không	báo	trước,	họ	cũng
không	được	mời	bước	vào	mà	chia	sẻ	cuộc	so� ng	với	anh	ta.	Anh	ta	chı̉
cung	ca�p	những	gói	tài	trợ.
Sau	đó,	anh	ta	gặp	đúng	người	ngang	sức	-	một	phụ	nữ	xinh	đẹp,	thông
minh	và	nhạy	cảm	đã	nói	rõ	với	anh	ta	ra�ng	cô	không	muo� n	tham	dự
chương	trıǹh	đó.	Cô	tha�ng	tha�n	nói	ra�ng	mıǹh	cha�ng	hứng	thú	gı	̀với
việc	anh	ta	kie�m	được	bao	nhiêu	hay	anh	ta	làm	gı	̀đe� 	so� ng	-	cô	chı̉
muo� n	một	người	đàn	ông	sẽ	yêu	cô	và	chung	thủy.	Cô	cũng	cho	anh	ta
bie� t,	không	the� 	dụ	do� 	cô	được	đâu	-	với	những	thứ	anh	ta	thường	tặng
những	phụ	nữ	khác	thı	̀không.	Cô	có	giá	cao	hơn	một	chút:	cô	ra	đie�u
kiện	ve� 	cách	anh	ta	sẽ	đo� i	xử,	giao	thiệp	và	the� 	hiện	tıǹh	yêu	với	cô.	Và
anh	ta	đã	đáp	ứng	ta� t	cả	các	yêu	ca�u	của	cô.	Tôi	the� 	với	bạn,	so� ng	cùng
một	phụ	nữ	như	vậy	gio� ng	như	so� ng	ở	nhà	cải	tạo;	ba� t	ke� 	những	gı	̀lộn
xộn	sai	trái	bạn	đã	từng	làm	trước	đây	sẽ	ke� t	thúc	khi	bạn	gặp	cô	a�y,	và
ne�u	muo� n	ở	bên	cô	a�y,	bạn	phải	làm	những	gı	̀cô	a�y	muo� n.	Cô	a�y	cũng
nói	rõ	ra�ng	mıǹh	sa�n	sàng	bỏ	đi	ne�u	như	bạn	không	hành	động	đúng
đa�n	và	nhanh	chóng.
Đó	là	quye�n	lực	mà	phụ	nữ	các	bạn	có	được	trong	một	mo� i	quan	hệ	thực
sự	và	quý	giá.	Thuye� t	phục	được	đàn	ông	tặng	bạn	thứ	gı	̀đó,	a�y	không
phải	là	quye�n	lực,	tôi	cam	đoan	vậy.	Khi	bạn	bám	la�y	một	cha	nuôi,	ta� t	cả
đie�u	bạn	làm	là	trı	̀hoãn	những	gı	̀thie� t	thực	-	hạnh	phúc	đıćh	thực	của
bạn	-	bởi	vı	̀một	người	cha	nuôi	cuo� i	cùng	cũng	ra	đi.	Mo� i	quan	hệ	ha�u
như	luôn	luôn	là	tạm	bợ.	Ta� t	nhiên,	vài	người	đàn	ông	thành	thật	co�
ga�ng	giúp	bạn,	nhưng	đa	pha�n	là	chı	̉vui	chơi	và	chờ	đợi	đie�u	gı	̀đó.	Chıà
khóa	đe� 	xác	điṇh	sự	khác	biệt	là	tım̀	hie�u	xem	bạn	có	nhận	được	những
đie�u	bạn	ca�n	và	thực	sự	muo� n	hay	không.	Ne�u	bạn	nhận	sự	ho� 	trợ
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nhưng	mo� i	quan	hệ	của	bạn	không	đi	tới	đâu	-	anh	ta	không	gọi	điện,
he� t	la�n	này	tới	la�n	khác	không	xua� t	hiện	khi	nói	sẽ	làm	vậy,	đo� i	xử	với
bạn	như	the� 	bạn	là	một	người	vứt	đi	thay	vı	̀một	người	đáng	giữ	gıǹ
(xem	pha�n	thuật	ngữ)	-	vậy	thı	̀bạn	đang	bi	̣lợi	dụng.
Tôi	không	the� 	và	không	điṇh	nói	bạn	không	nên	nhận	quà	của	đàn	ông;
bởi	ra� t	có	the� 	đó	là	người	đàn	ông	trong	mơ	của	bạn,	người	có	the� 	tặng
bạn	thứ	gı	̀đó	to� t	đẹp	bởi	vı	̀đó	là	đie�u	anh	ta	muo� n	làm	cho	người	phụ
nữ	giúp	anh	ta	tım̀	được	chıńh	mıǹh.	Nhưng	làm	ơn	bie� t	ra�ng	anh	ta
tặng	quà	bạn	bởi	vı	̀muo� n	nhận	lại	một	đie�u	gı	̀đó.	Việc	của	bạn	là	làm	rõ
đie�u	mà	bạn	muo� n,	và	cho	anh	ta	bie� t	ra�ng	món	quà	đıćh	thực	có	the�
tặng	–	thứ	bạn	sa�n	sàng	đón	nhận	ba�ng	cả	trái	tim	-	không	phải	là	vật
cha� t,	mà	là	tıǹh	yêu	đıćh	thực.	Ne�u	anh	ta	không	the� 	tặng	bạn	đie�u	đó,
hãy	bỏ	đi.
Bạn	có	hie�u	những	đie�u	tôi	nói	ở	đây	không?	Hãy	bỏ	đi.	Thật	xa.
Bạn	phải	sa�n	sàng	làm	đie�u	này	mới	có	the� 	đạt	được	những	gı	̀mıǹh
muo�n.	Đừng	sợ;	ne�u	người	đàn	ông	chı	̉mang	lại	cho	bạn	vật	cha� t,
nhưng	không	phải	là	kie�u	đàn	ông	mà	bạn	muo� n,	ca�n	và	xứng	đáng	có,
hãy	bỏ	đi	và	mở	lòng	với	ai	khác	to� t	hơn	-	người	sa�n	sàng	làm	những
đie�u	ca�n	thie� t	đe� 	giữ	bạn	lại.
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PHA� N	II:	Tìm	thấy	một	nửa
SỰ	BE� 	TA� C
ANH	TA	KHO� NG	CAM	KE� T,	BẠN	KHO� NG	BO� 	ĐI	–	GIƠ� 	LA�M	SAO?
Bạn	đã	hẹn	hò	vài	năm.	Những	cô	bạn	gái	của	bạn,	em	gái	bạn,	và	thậm
chı	́ke� 	cả	kẻ	thù	không	đội	trời	chung	cũng	đe�u	khuyên	ra�ng	đã	đe�n	lúc
anh	ta	cam	ke� t	với	bạn,	nhưng	anh	ta	va�n	trı	̀hoãn.	Nghe	quen	quen	phải
không?	Bạn	nên	bie� t	ra�ng	mıǹh	không	đơn	độc	trong	việc	co� 	tım̀	ra	lý	do
tại	sao	anh	ta	không	làm	việc	a�y.	Phụ	nữ	độc	thân	trên	kha�p	đa� t	nước
bàn	tán	ve� 	va�n	đe� 	này	trong	ha�u	he� t	các	buo� i	nói	chuyện	trên	truye�n
hıǹh,	trong	ga�n	như	mọi	tạp	chı	́dành	cho	phụ	nữ,	và	ở	phòng	chờ	các
trung	tâm	tha�m	mỹ	-	đàn	ông	không	chiụ	cam	ke� t.	Đàn	ông	chúng	tôi
vừa	cha�ng	hứng	thú	lại	vừa	cha�ng	buo� n	bận	tâm	đe�n	hôn	nhân.	Ra� t
nhie�u	tho� ng	kê	cũng	chứng	minh	đie�u	này,	vı	́dụ	như:	cuộc	khảo	sát	ve�
thu	xe�p	cuộc	so� ng	và	gia	đıǹh	năm	2008	thực	hiện	bởi	Cục	Đie�u	tra	Dân
so� 	Mỹ	cho	tha�y	tỷ	lệ	ke� t	hôn	của	đàn	ông	và	phụ	nữ	trên	15	tuo� i	chı	̉dao
động	trong	khoảng	50%,	đie�u	này	có	nghıã	ra�ng	một	so� 	lượng	đáng	ke�
phụ	nữ	đủ	tuo� i	lập	gia	đıǹh	không	ke� t	hôn	và	khoảng	46%	đàn	ông	đủ
tuo� i	đeo	nha�n	cưới	không	đeo	nha�n.	Tương	tự,	so� 	lượng	đàn	ông	và	phụ
nữ	ha�ng	năm	tie�n	tới	bệ	thờ	đe� 	nói	“Tôi	đo� ng	ý”	có	sự	sụt	giảm	nhẹ	-	đủ
đe� 	phát	đi	ho� i	chuông	báo	động	ve� 	trie�n	vọng	tım̀	tha�y	một	đo� i	tác	hôn
nhân.
Thời	đie�m	đáng	sợ	ne�u	bạn	muo� n	ke� t	hôn.
Va�n	đe� 	là,	ngay	cả	khi	xã	hội	không	ngừng	nho� i	nhét	cho	các	bé	gái,	cô
gái	trẻ	và	phụ	nữ	trưởng	thành	quan	đie�m	ra�ng	họ	phải	ke� t	hôn	đe� 	được
an	toàn	và	hoàn	thiện,	thı	̀cha�ng	ai	thuye� t	giảng	đie�u	này	cho	các	cậu	bé
và	đàn	ông	cả.	Thật	vậy,	ngay	từ	lúc	chào	đời,	chúng	tôi	được	dạy	ra�ng
cứ	rong	chơi	đi,	cha�ng	có	gı	̀phải	vội.	Khi	trưởng	thành	hơn	một	chút,
chúng	tôi	bảo	vệ	quye� t	liệt	những	gı	̀mıǹh	nghı	̃là	lý	do	hợp	lý	và	đúng
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đa�n	đe� 	so� ng	độc	thân:	so� ng	với	một	người	phụ	nữ	thı	̀de� 	dàng	hơn	là	ke� t
hôn	với	cô	ta;	to� t	hơn	là	nên	trı	̀hoãn	việc	có	con;	chúng	tôi	có	the� 	quan
hệ	tıǹh	dục	nhie�u	ne�u	còn	độc	thân;	người	phụ	nữ	chúng	tôi	cưới	phải
thực	sự	hoàn	hảo;	so� ng	độc	thân	sẽ	ıt́	to� n	kém	hơn	so	với	phải	trả	tie�n
chu	ca�p;	và	có	phải	tôi	đã	đe� 	cập	ra�ng	chúng	tôi	có	the� 	được	quan	hệ
tıǹh	dục	nhie�u	hơn	khi	độc	thân?	Chúng	tôi	ca�n	tập	trung	vào	việc	có	sự
nghiệp	o� n	điṇh	và	có	tie�n	trong	tài	khoản	ngân	hàng	trước	khi	nghı	̃tới
việc	nhận	ve� 	mıǹh	trách	nhiệm	với	vợ	con;	khi	so� ng	độc	thân,	chúng	tôi
không	phải	thay	đo� i	hay	thỏa	hiệp;	và,	đúng	vậy	-	ne�u	độc	thân,	chúng
tôi	có	the� 	quan	hệ	tıǹh	dục	nhie�u	hơn.
Với	ta� t	cả	những	lý	do	tuyệt	đo� i	hợp	lý	kia	và	không	phải	chiụ	áp	lực	ba� t
ke� t	hôn	từ	ba� t	kỳ	ai,	không	có	gı	̀ngạc	nhiên	khi	một	nửa	trong	so� 	chúng
tôi	dù	đủ	tuo� i	nhưng	va�n	không	ke� t	hôn.	Nhưng	đie�u	này	không	có
nghıã	ra�ng	chúng	tôi	không	có	khả	năng	cam	ke� t.	Thực	te� ,	chúng	tôi	cam
ke� t	với	ra� t	nhie�u	thứ:	Giờ	gia� c	chơi	golf.	Những	trận	bóng	ro� 	với	bạn	bè.
Những	buo� i	hẹn	hai	tua�n	một	la�n	tại	tiệm	ca� t	tóc.	Công	việc.	Con	cái	của
chúng	tôi.	Những	khoản	the� 	cha�p,	hợp	đo� ng	cho	thuê,	và	gia�y	hẹn	trả
góp	ô	tô.	Bạn	bè	của	chúng	tôi.
Vâng,	ta� t	nhiên	cả	những	phụ	nữ	mà	chúng	tôi	yêu	nữa.
Đàn	ông	chúng	tôi	chı	̉cam	ke� t	khi	buộc	phải	làm	vậy	-	khi	hậu	quả	của
việc	không	cam	ke� t	hie�n	hiện	ra	trước	ma� t	chúng	tôi.	Bạn	tha�y	đa�y,	một
người	đàn	ông	không	làm	ba� t	ke� 	đie�u	gı	̀trừ	phi	anh	ta	bie� t	có	lý	do	hợp
lý	đe� 	làm	việc	đó.	Anh	ta	cam	ke� t	đe�n	đúng	lúc	ba� t	đa�u	giờ	chơi	golf	bởi
bie� t	ra�ng	ne�u	bỏ	lỡ	thı	̀có	lẽ	anh	ta	phải	đợi	hàng	giờ	sau	đó,	và	sẽ	lãng
phı	́cả	ngày.	Anh	ta	cam	ke� t	sẽ	đe�n	đúng	giờ	trong	la�n	chơi	bóng	ro� 	vào
cuo� i	tua�n	bởi	bie� t	ra�ng	ne�u	anh	ta	muộn,	anh	ta	buộc	phải	đợi	đe�n	hiệp
hai;	cam	ke� t	tới	đúng	hẹn	tại	tiệm	ca� t	tóc	vı	̀bie� t	ra�ng	ne�u	không	đe�n
đúng	hẹn,	anh	ta	sẽ	thành	nạn	nhân	của	nhân	viên	học	việc	ca�m	tông	đơ
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mà	cứ	lóng	nga	lóng	ngóng;	cam	ke� t	sẽ	đi	làm	đúng	giờ	vı	̀bie� t	ra�ng	ne�u
anh	ta	đi	muộn,	anh	ta	sẽ	bi	̣trừ	lương;	cam	ke� t	trả	tie�n	thuê	nhà	đúng
hạn	vı	̀bie� t	ra�ng	ne�u	trả	chậm,	anh	ta	phải	trả	tie�n	phạt	hoặc	ma� t	căn	hộ;
cam	ke� t	nộp	tie�n	trả	góp	mua	xe	vı	̀bie� t	ra�ng	ne�u	không	nộp,	xe	của	anh
ta	có	the� 	bi	̣thu	ho� i.
Đàn	ông	làm	ta� t	cả	những	đie�u	đó	bởi	vı	̀những	phie�n	toái	và	hậu	quả
phát	sinh	ne�u	họ	bỏ	qua	những	cam	ke� t	đó.	Đie�u	này	cũng	đúng	khi	đàn
ông	bie� t	ra�ng	mıǹh	sẽ	ma� t	người	phụ	nữ	mà	anh	ta	yêu	ne�u	không	thực
hiện	cam	ke� t	của	mıǹh	với	cô	a�y.	Có	một	thực	te� :	mặc	dù	có	đe�n	một	nửa
so� 	đàn	ông	đe�n	độ	tuo� i	ke� t	hôn	va�n	chưa	ke� t	hôn,	song	một	nửa	trong	so�
họ	đã	ke� t	hôn,	và	mo� i	ngày	die�n	ra	hàng	ngàn	le� 	thành	hôn.	Tại	sao	ư?
Bởi	vı	̀ra� t	nhie�u	đàn	ông	có	khả	năng	và	đã	thực	hiện	cam	ke� t	với	người
phụ	nữ	của	họ.	Những	người	đàn	ông	này	không	e	ngại	người	phụ	nữ
của	họ	(dù	các	cô	a�y	có	tài	năng	the� 	nào),	họ	không	xa�u	ho� 	vı	̀vi	̣trı	́hiện
tại	của	họ	trong	cuộc	so� ng,	họ	không	phải	là	những	tên	kho� n,	họ	không
sợ	trách	nhiệm	hay	sợ	ma� t	đi	tự	do.	Họ	đã	lập	gia	đıǹh	hay	sa�p	lập	gia
đıǹh	bởi	vı	̀họ	yêu	người	phụ	nữ	mà	họ	đã	trao	nha�n	cưới,	và	quan
trọng	là,	người	phụ	nữ	của	họ	đã	nói	rõ	ra�ng	hôn	nhân	là	đie�u	kiện	đe�
có	the� 	tie�p	tục	mo� i	quan	hệ.
Cứ	gọi	tôi	là	người	lãng	mạn	he� t	thuo� c	chữa	khi	thành	thật	tin	ra�ng
người	đàn	ông	của	bạn	đang	ở	đâu	đó	và	ra�ng	những	mo� i	quan	hệ	đa�y
yêu	thương,	o� n	điṇh	và	vững	cha� c	va�n	còn	to� n	tại.	Va�n	đe� 	là:	có	được	sự
cam	ke� t	hay	không	là	tùy	thuộc	vào	bạn.	Tôi	bie� t,	tôi	bie� t.	Đie�u	này	đặt
trách	nhiệm	trực	tie�p	vào	chıńh	bạn.	Nhưng	thực	te� 	phụ	nữ	thực	sự
na�m	giữ	quye�n	lực	trong	đôi	tay	đẹp,	tinh	te� 	và	được	ca� t	tıả	gọn	gàng
của	họ.	Tôi	đã	nói	đie�u	này	trong	cuo� n	Cư	xử	như	đàn	bà,	suy	nghĩ	như
đàn	ông,	nhưng	nó	ca�n	được	nha� c	lại:	một	người	đàn	ông	không	the� 	nói
chuyện	cùng	bạn,	hôn	bạn,	ca�m	tay	bạn,	gọi	điện	đe�n	nhà	bạn,	da�n	bạn
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ra	ngoài	chơi,	hay	giật	ta�m	ga	trên	giường	bạn	mà	không	được	bạn	cho
phép	-	cha�m	he� t.	Bạn	có	quye�n	lực	quye� t	điṇh	hoặc	chúng	tôi	dừng	ngay
ta� t	cả	sự	điên	ro� 	của	mıǹh	hoặc	hãy	cút	xéo	cùng	với	sự	điên	ro� 	đó,	và
thực	sự	là	chúng	tôi	không	the� 	thực	hiện	ba� t	kỳ	động	thái	có	ý	nghıã	nào
mà	không	có	bạn.	Hãy	nghı	̃mà	xem:	một	người	đàn	ông	không	the� 	tranh
cử	to� ng	tho� ng	ne�u	anh	ta	không	có	vợ;	những	người	đàn	ông	khác
không	cho	phép	một	gã	độc	thân	nào	đó	na�m	quye�n	lực	và	khie�n	cho
cánh	phụ	nữ	trong	cả	nước	-	ke� 	cả	người	phụ	nữ	của	chıńh	họ	-	nhıǹ	vào
gã	một	cách	đa�y	khao	khát,	và	chúng	ta	đe�u	bie� t	rõ	ra�ng	phụ	nữ	có	ảnh
hưởng	không	nhỏ	trong	phòng	Ba�u	dục.	Hãy	nhớ	lại	những	sự	kiện	ga�n
đây.	Một	người	đàn	ông	lừa	do� i	vợ	có	một	đứa	con	ngoài	giá	thú	không
the� 	tranh	cử	chức	to� ng	tho� ng	bởi	vı	̀mọi	người	nghi	ngờ	nhân	cách	của
anh	ta;	cả	hai	người	phụ	nữ	-	vợ	anh	ta	và	người	tıǹh	-	na�m	thứ	quye�n
lực	kéo	anh	ta	ra	khỏi	chie�c	ghe� 	quye�n	lực	nha� t	hành	tinh.	Đó	chıńh	là
quye�n	lực	của	phụ	nữ.	Một	tho� ng	đo� c	bang	yêu	say	đa�m	một	phụ	nữ	ở
tận	phıá	bên	kia	trái	đa� t,	nói	với	nhân	viên,	vợ	con	và	toàn	bang	hàng
mớ	những	lời	do� i	trá	sao	cho	ông	ta	có	the� 	tie�n	tới	với	người	phụ	nữ
mıǹh	yêu	-	ba� t	cha�p	hậu	quả.	Đó	chıńh	là	quye�n	lực.	Ne�u	chúng	ta	có	con
chung,	pháp	luật	ha�u	như	luôn	cho	phép	ưu	tiên	phụ	nữ	nuôi	con.	Che� t
tiệt,	chúng	tôi	còn	không	the� 	sinh	con	mà	không	có	phụ	nữ.	Đó	chıńh	là
quye�n	lực.	Phụ	nữ	giúp	chúng	tôi	kie�m	che� 	những	bản	năng	to� i	nha� t	của
mıǹh;	phụ	nữ	chıńh	là	la	bàn	đạo	đức	bên	trong	chúng	tôi,	giữ	chúng	tôi
tın̉h	táo	và	thoát	khỏi	cuộc	so� ng	vô	nghıã,	say	xın̉	và	trụy	lạc.	Quá	nhie�u
người	trong	so� 	chúng	tôi	sẽ	không	kie�m	soát	được	cậu	bé	quậy	phá	bên
trong	chuyên	làm	những	việc	ngu	ngo� c	ha�ng	ngày,	ngày	này	qua	ngày
khác	trong	vòng	30	năm	tới;	chúng	tôi	sẽ	sử	dụng	đe�n	từng	đo� ng	xu	lẻ
vào	các	vũ	nữ	thoát	y	và	gái	gọi;	say	xın̉,	ngo� c	nghe�ch	và	làm	những	việc
thie�u	đúng	đa�n	từng	giây	phút	trong	ngày,	và	chı	̉tıǹh	yêu	cùng	sự	tôn
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trọng	mà	chúng	tôi	dành	cho	người	phụ	nữ	của	mıǹh,	cộng	với	nie�m	tin
sâu	sa� c	của	chıńh	bạn	vào	chúng	tôi,	mới	giữ	chúng	tôi	trong	vòng	kie�m
soát.	Đó	chıńh	là	quye�n	lực.
Chúng	tôi	không	chı	̉ca�n	bạn,	chúng	tôi	cũng	muo� n	có	bạn	nữa.
Nhưng	ne�u	bạn	muo� n	nhie�u	hơn	một	cuộc	tıǹh	một	đêm	với	một	người
đàn	ông,	bạn	sẽ	phải	chı	̉đường	cho	anh	ta	tie�n	vào	trái	tim	bạn	và	khie�n
anh	ta	tới	được	đó.	Bạn	bie� t	câu	trıćh	trong	Thánh	kinh:	Ai	được	nhie�u
đặc	ân,	ta� t	phải	nhie�u	trách	nhiệm.	Đie�u	này	ca�n	phải	trở	thành	kha�u
hiệu	của	bạn	-	kim	chı	̉nam	của	bạn	-	khi	bạn	tım̀	kie�m	sự	cam	ke� t	từ
anh	ta;	bạn	phải	the� 	hiện	rõ	ra�ng	bạn	có	nhie�u	pha�m	cha� t	anh	ta	muo� n
và	toàn	tâm	toàn	ý	sử	dụng	quye�n	lực	của	mıǹh	vı	̀lợi	ıćh	của	cả	hai,
nhưng	chı	̉khi	nào	anh	ta	đáp	ứng	những	yêu	ca�u	của	bạn.	Bạn	có	the�
nhận	được	sự	cam	ke� t	từ	người	đàn	ông	ba�ng	cách	luôn	ghi	nhớ	những
đie�u	sau	đây.
LA�M	SAO	ĐE� 	ĐA� N	O� NG	CAM	KE� T
1.	CHÍNH	BẠN	PHẢI	THỰC	SỰ	SẴN	SÀNG	CAM	KẾT
Tôi	sẽ	không	bao	giờ	quên	bài	học	của	mẹ	ve� 	việc	chua�n	bi	̣sa�n	sàng	cho
một	phước	lành.	Ho� i	a�y	tôi	so� ng	cùng	cha	mẹ,	co� 	ga�ng	tım̀	ra	con	đường
của	mıǹh,	và	chua�n	bi	̣tinh	tha�n	cho	những	đie�u	lớn	lao	-	trong	trường
hợp	này	là	một	chie�c	xe	mới.	Chie�c	xe	cũ	của	tôi	na�m	bẹp	một	cho� 	trên

các	kho� i	bê	tông2	nơi	lo� i	đi	dành	cho	xe	trong	sân	nhà	bo� 	mẹ	tôi,	và	tôi
đã	tie� t	kiệm	tie�n,	đã	tım̀	hie�u	ở	các	đại	lý	xe	và	ma�u	tin	rao	vặt	ở	kha�p
thi	̣tra�n,	chờ	mong	được	ngo� i	trên	một	chie�c	xe	mới.	Một	sáng	nọ	khi
chúng	tôi	cùng	nhau	dùng	bữa	sáng,	tôi	nói,	“Mẹ	à,	con	đã	làm	việc	thực
sự	chăm	chı.̉	Con	sẽ	mua	một	chie�c	xe	mới,”	nha�m	tım̀	kie�m	sự	ủng	hộ.
Ban	đa�u,	bà	không	nói	gı	̀cả,	chı	̉gật	đa�u.	Sau	đó	bà	nha� c	nhở	tôi:	“Chie�c
xe	cũ	của	con	va�n	na�m	ngoài	kia.”
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Một	vài	ngày	sau,	tôi	nha� c	lại	ý	điṇh	của	mıǹh	với	mẹ,	bà	gật	đa�u	và
nha� c	lại	đie�u	dường	như	ra� t	hie�n	nhiên:	“Chie�c	xe	cũ	của	con	va�n	na�m
ngoài	kia.”
Cả	đời	tôi	không	the� 	hie�u	tại	sao	mẹ	tôi,	người	thường	he� t	lòng	ủng	hộ
tôi,	lại	tỏ	vẻ	thờ	ơ	với	ke� 	hoạch	mua	xe	mới	của	tôi.	Sự	nhiệt	tıǹh	duy
nha� t	của	mẹ	mo� i	khi	tôi	nha� c	tới	chủ	đe� 	này	là	“Chie�c	xe	cũ	của	con	va�n
na�m	ngoài	kia.”	Đe�n	la�n	thứ	tư	bà	nói	đie�u	đó	với	tôi,	tôi	đã	hỏi	vặn	lại:
“Mẹ	à,	tại	sao	mo� i	la�n	con	nói	ra�ng	con	muo� n	một	chie�c	xe	mới,	mẹ	lại
nói	với	con	ve� 	chie�c	xe	cũ?”
Đa�u	tiên	bà	yên	lặng.	Sau	ro� i	bà	nói:	“Ne�u	Chúa	trao	cho	con	một	chie�c
xe	mới,	con	sẽ	đe� 	nó	ở	đâu?	Chie�c	xe	cũ	của	con	va�n	na�m	ở	cho� 	đe� 	xe.
Ne�u	con	ca�u	xin	Chúa	một	đie�u	gı	̀đó,	hãy	cư	xử	gio� ng	như	Người	sẽ	trao
nó	cho	con	và	sa�n	sàng	đe� 	đón	nhận	nó.”
Bạn	bie� t	không?	Những	đie�u	bà	nói	là	đie�u	hợp	lý	nha� t	đời.	Tôi	chưa	sa�n
sàng	có	một	chie�c	xe	mới	bởi	vı	̀chie�c	xe	cũ	của	tôi	va�n	na�m	ngoài	kia.
Gio� ng	như	đo� 	bỏ	đi.	Ngay	cả	ne�u	Ed	McMahon	có	đe�n	chơi	trên	một
chie�c	xe	mới,	tôi	cũng	không	có	khoảng	tro� ng	nào	cho	nó	chừng	nào	tôi
còn	chưa	dọn	dẹp	đo� ng	ho� n	độn	của	mıǹh.	Đó	cũng	chıńh	là	đie�u	tôi	đã
làm.	Tôi	gọi	cho	một	trong	các	bạn	mıǹh	và	trả	cho	anh	ta	25	đô	la	đe�
kéo	chie�c	xe	đi.	Sau	đó	tôi	xo� i	sạch	ne�n	bê	tông,	rải	một	lớp	nhựa	đường
mới	và	dọn	dẹp	sạch	sẽ	các	kho� i	bê	tông	đe� 	sa�n	sàng	đón	chie�c	xe	mới.
Hai	tháng	sau,	tôi	lái	chie�c	xe	mới	ve� 	nhà,	trên	con	đường	sạch	sẽ	và
cảm	ơn	Chúa	vı	̀đã	ban	phước	lành	cho	tôi.	Cuo� i	cùng,	tôi	đã	sa�n	sàng	đe�
đón	nhận	nó.
Tôi	chia	sẻ	a�n	dụ	này	với	bạn	bởi	vı	̀nó	tượng	trưng	cho	những	gı	̀mà	ba� t
kỳ	người	phụ	nữ	nào	thực	sự	tım̀	kie�m	một	mo� i	quan	hệ	có	cam	ke� t	đe�u
phải	làm	đe� 	sa�n	sàng	cho	những	phước	lành.	Bạn	không	the� 	có	người
đàn	ông	bạn	muo� n	ne�u	bạn	có	đa�y	rác	-	ta� t	cả	những	đie�u	còn	dıńh	dáng
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từ	người	tıǹh	cũ	đo� i	xử	không	ra	gı	̀với	bạn,	va�n	còn	đang	ám	ảnh	bạn	-
trên	con	đường	tượng	trưng	tới	cho� 	đo� 	xe	của	bạn.	Đơn	giản	là	trong
trái	tim	bạn	không	còn	khoảng	tro� ng	nào	ne�u	bạn	va�n	tie�p	tục	hẹn	hò
qua	lại	với	chàng	trai	đang	quanh	qua�n	bên	bạn	ngay	cả	khi	bạn	bie� t
ra�ng	anh	ta	không	dành	cho	mıǹh.	Đôi	lúc	bạn	có	the� 	ve	vãn	nhau	và
làm	cho	nhau	những	đie�u	khie�n	hai	bên	cảm	tha�y	thoải	mái,	nhưng	xét
đe�n	kỳ	cùng	thı	̀bạn	va�n	cô	đơn,	anh	ta	không	ở	bên	bạn	khi	bạn	ca�n,	và
bạn	bie� t	ra�ng	mo� i	quan	hệ	sẽ	cha�ng	đi	tới	đâu.	Anh	ta	gio� ng	như	chie�c
xe	cũ	na�m	trên	kho� i	bê	tông,	chie�m	một	khoảng	diện	tıćh.
Tương	tự	cũng	có	những	thứ	khác	choán	chặt	trái	tim	và	tâm	trı	́của	bạn
khie�n	bạn	không	the� 	mở	lòng	với	người	mới	-	cuộc	ly	hôn,	no� i	đa�ng	cay
khi	trải	qua	một	mo� i	quan	hệ	sai	la�m,	nie�m	tin	vào	huye�n	thoại	sai	la�m
ra�ng	ta� t	cả	đàn	ông	to� t	đe�u	đã	bi	̣chie�m	he� t,	hay	lo� i	nghı	̃ra�ng	to� t	hơn	he� t
hãy	có	cả	một	hàng	dài	những	gã	trai	đe� 	“chơi”	cùng	chứ	đừng	tập	trung
vào	một	mo� i	quan	hệ	thực	sự.	Mo� i	đie�u	trong	so� 	này	làm	cho	trái	tim
của	bạn	bi	̣la�p	đa�y	những	chướng	ngại,	khie�n	bạn	chı	̉tha�y	ở	anh	chàng
mới	những	lo� i	la�m	và	phie�n	toái	đã	làm	tan	vỡ	mo� i	quan	hệ	trước,	bám
chặt	mãi	no� i	đa�ng	cay,	và	go� ng	mıǹh	lên	chờ	đợi	đie�u	tệ	hại	trong	khi
đáng	lẽ	ra	bạn	nên	tập	trung	vào	việc	tım̀	kie�m	đie�u	to� t	lành.
Bạn	phải	ngừng	tım̀	kie�m	ta� t	cả	những	da�u	hiệu	cho	tha�y	người	đàn	ông
mới	sẽ	làm	bạn	to� n	thương,	đừng	dıńh	dáng	với	những	anh	chàng	chı̉
làm	to� n	thời	gian	của	bạn,	đừng	bám	vıú	vào	no� i	đau	và	sự	oán	giận
phát	sinh	do	việc	ly	hôn.	Gọi	ngay	một	chie�c	xe	kéo	tới	lôi	mớ	ho� n	độn
ra	khỏi	đó,	và	sa�n	sàng	tie�p	nhận	người	đàn	ông	xứng	đáng	với	bạn.
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2.	DỰNG	LÊN	MỘT	HÀNG	RÀO	VÂY	QUANH	TRÁI	TIM	BẠN
Đe� 	làm	đie�u	này,	trước	he� t	bạn	sẽ	phải	buông	bỏ	những	khuôn	ma�u	tạc
nên	người	đàn	ông	với	những	nét	đậm	tiêu	cực.	Trái	ngược	với	nie�m	tin
pho� 	bie�n	và	những	tin	đo� n	được	các	cô	gái	truye�n	đời	từ	the� 	hệ	này	sang
the� 	hệ	khác,	ngoài	kia	va�n	to� n	tại	những	người	đàn	ông	to� t.	Bạn	sẽ
không	the� 	bie� t	đie�u	đó	ne�u	bi	̣ám	ảnh	từ	những	câu	chuyện	mà	nhie�u
phụ	nữ	rı	̉tai	nhau:	ta� t	cả	đàn	ông	to� t	đe�u	đã	có	nơi	có	cho� n	ro� i.	Đàn	ông
không	muo� n	cam	ke� t,	họ	chı	̉muo� n	vui	chơi.	Họ	chı	̉muo� n	quan	hệ	tıǹh
dục	với	càng	nhie�u	phụ	nữ	càng	to� t	và	không	quan	tâm	đe�n	cảm	xúc	của
bạn.	Ne�u	bạn	phải	nghe	đi	nghe	lại	đie�u	này,	bạn	sẽ	tie�p	thu	nó,	sau	đó
bạn	áp	dụng	khuôn	ma�u	đó	vào	ba� t	cứ	người	đàn	ông	nào	đứng	trước
mặt	bạn	-	ba� t	cha�p	anh	ta	có	thực	sự	như	vậy	hay	không.	Một	khi	hıǹh
ảnh	đó	được	kha� c	vào	trong	tâm	trı	́bạn,	nó	sẽ	khuôn	điṇh	cách	thức
bạn	the� 	hiện	bản	thân	với	người	đàn	ông	muo� n	làm	quen	với	bạn.	Bạn
bie� t	nó	die�n	ra	the� 	nào:	trong	công	viên	vào	một	buo� i	chie�u	thứ	Bảy	rực
rỡ	-	mặt	trời	tỏa	na�ng,	chim	hót	rộn	ràng,	và	anh	ta	xua� t	hiện	với	vẻ	lôi
cuo� n,	thông	minh	và	đẹp	trai	đúng	như	trong	tưởng	tượng	của	bạn;
nhưng	a�n	sâu	trong	tâm	trı	́bạn,	những	cuộc	chuyện	trò	giữa	bạn	và	các
cô	bạn	gái	va�n	không	ngừng	lặp	đi	lặp	lại.	Ngay	thời	đie�m	anh	ta	trả	lời
một	câu	hỏi	không	đúng	cách,	bạn	lie�n	hoài	nghi	và	thay	đo� i	thái	độ	với
anh	ta.	Đột	nhiên	nụ	cười	bie�n	ma� t,	thay	vào	đó	là	thái	độ	khó	chiụ.	Mới
đó	là	xúc	cảm,	giờ	là	cảm	giác	tha� t	bại.	Mới	đó	là	hy	vọng	tràn	tre� ,	giờ	là
suy	nghı	̃ủ	ê.	Ta� t	cả	bởi	vı	̀anh	ta	nói	anh	ta	không	muo� n	ke� t	hôn	ngay
lập	tức	hay	không	muo� n	có	con	lúc	này.	Có	the� 	ý	của	anh	ta	chı	̉là:	“Anh
không	muo� n	ke� t	hôn	trước	khi	hoàn	thành	việc	học,”	nhưng	bởi	vı	̀bạn
bi	̣ám	ảnh	bởi	những	hıǹh	ma�u	ve� 	đàn	ông	và	sự	cam	ke� t	cho	nên	bạn
nghe	thành:	“Anh	cha�ng	bao	giờ	muo� n	ke� t	hôn	cả.”
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Ve� 	bản	cha� t,	bạn	vừa	xây	một	bức	tường	cao	6m	có	chăng	dây	thép	gai.
Tôi	cam	đoan	với	bạn,	cha�ng	ma�y	đàn	ông	sa�n	sàng	leo	qua	nó.	Sự	the�
hiện	của	bạn,	cách	tie�p	cận	của	bạn,	nhiệt	huye� t	của	bạn	không	chào
đón	người	khác	-	cha�ng	có	gı	̀ở	bạn	khie�n	cho	những	người	ca�u	hôn
tie�m	năng	có	the� 	hie�u	ra�ng,	“Em	đang	tự	do,	de� 	tie�p	cận,	và	ne�u	gặp	đie�u
kiện	thıćh	hợp,	sa�n	sàng	cho	tıǹh	yêu.”	Cha� c	cha�n	bạn	có	the� 	la	lên	đie�u
đó	từ	cửa	so� 	tòa	tháp	qua	một	chie�c	loa	phát	xa	hơn	l,5km	ke� 	từ	hàng
rào	mà	bạn	đã	dựng	lên,	nhưng	anh	ta	sẽ	không	nghe	tha�y	bởi	vı	̀bạn	ở
quá	xa,	quá	cao,	được	che	cha�n	quá	kỹ.
Đừng	hie�u	sai	ý	tôi:	đặt	ra	tiêu	chua�n	cha�ng	có	gı	̀sai	cả.	Thực	te� ,	tôi	luôn
luôn	nói	ra�ng	bạn	có	quye�n	đặt	ra	tiêu	chua�n	-	đa�y	là	đie�u	kiện	tım̀	được
người	đàn	ông	nghiêm	túc	với	bạn.	Nhưng	các	tiêu	chua�n	và	yêu	ca�u	của
bạn	có	phản	ánh	được	con	người	bạn	không,	và	bạn	có	khả	năng	gı	̀đe�
xứng	với	những	tiêu	chua�n	và	yêu	ca�u	đó?	Bởi	vı	̀sẽ	không	người	đàn
ông	nào	chiụ	cam	ke� t	mà	thie�u	sự	bıǹh	đa�ng.	Tôi	nhớ	khi	tôi	giới	thiệu
cuo� n	Cư	xử	như	đàn	bà,	suy	nghĩ	như	đàn	ông	trên	chương	trıǹh	Oprah,
có	một	phụ	nữ	trong	so� 	khán	giả	nói	ra�ng	cô	có	một	danh	sách	go�m	236
tiêu	chua�n	và	yêu	ca�u,	và	ba� t	kỳ	người	đàn	ông	nào	muo� n	chung	so� ng
với	cô	phải	đáp	ứng	mọi	đie�u	trong	so� 	đó.	Một	trong	so� 	đó	tôi	nhớ	rõ
ràng	là	cô	muo� n	một	người	đàn	ông	cao	ıt́	nha� t	l,9m,	với	một	cơ	the� 	đẹp
và	bụng	sáu	múi	rõ	ràng,	và	cô	không	có	ý	điṇh	giảm	các	tiêu	chua�n	và
yêu	ca�u	xuo� ng.	To� t	thôi.	Tôi	nhớ	khi	đó	tôi	đã	ngo� i	nhıǹ	mà	tha�m	nghı,̃
“Ne�u	tôi	cao	l,9m	với	cơ	bụng	sáu	múi,	tôi	không	có	ý	điṇh	chọn	người
ẻo	lả,	tha�p	lùn	và	lông	lá.	Tôi	luyện	tập	va� t	vả	trong	phòng	tập	gym,	ăn
củ	cải	xanh	và	đậu	phụ,	trong	khi	cô	nho�m	nhoàm	những	mie�ng	sườn
lợn	nướng	sao?	Không	đâu,	thưa	cô.”
Bạn	có	the� 	đặt	ra	ta� t	cả	những	tiêu	chua�n	cao	mà	bạn	muo� n	và	đòi	hỏi
một	người	đàn	ông	trèo	qua	hàng	rào	dây	thép	gai	cao	6m	chı	̉đe� 	có
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được	một	hai	cuộc	hẹn	hò	cùng	bạn.	Nhưng	đie�u	bạn	không	he� 	muo� n
nghe	khi	anh	ta	vượt	qua	được	nó	là,	“Che� t	tiệt,	cô	ba� t	tôi	vượt	qua	ta� t
cả	những	thứ	này,	the� 	mà	đây	là	ta� t	cả	những	gı	̀cô	có	hay	sao?!”	Tại	sao
anh	ta	phải	là	một	triệu	phú	ne�u	bạn	đang	làm	việc	tại	cửa	hàng	giày?
Tại	sao	bạn	yêu	ca�u	anh	ta	có	ba	ta�m	ba�ng,	trong	khi	bạn	thı	̀bỏ	nửa
chừng	chương	trıǹh	dự	bi	̣đại	học,	ba� t	ke� 	bạn	thông	minh	đe�n	ma�y?	Tại
sao	bạn	yêu	ca�u	anh	ta	sở	hữu	và	đie�u	hành	một	doanh	nghiệp	ne�u	bạn
thậm	chı	́không	the� 	mua	được	vé	xe	buýt	đe� 	đe�n	nơi	làm	việc?	Tại	sao
mong	đợi	anh	ta	đo� i	xử	với	bạn	với	lòng	tôn	trọng,	tử	te� ,	thương	yêu	và
ngọt	ngào,	ne�u	như	trên	ba� t	cứ	bài	kie�m	tra	tıńh	cách	nào	bạn	đã	làm	từ
xưa	đe�n	nay	luôn	luôn	có	những	từ	như	hống	hách,	khó	chịu	và	hung
hãn?	Đây	là	đie�u	mà	mọi	người	muo� n	nói	khi	họ	cho	ra�ng	những	tiêu
chua�n	của	bạn	có	lẽ	quá	cao.	Bạn	có	the� 	gặp	anh	ta	bởi	vı	̀bạn	mặc	váy
nga�n,	mang	đôi	giày	cao	gót	và	có	làn	da	rám	na�ng	ba� t	ma� t,	nhưng	anh
ta	sẽ	không	dừng	lại	và	chú	ý	tới	bức	tường	cao	của	bạn	ne�u	bạn	không
cho	anh	ta	một	lý	do	đe� 	làm	vậy.
Đie�u	đó	không	có	nghıã	ra�ng	bạn	phải	hạ	tha�p	hay	loại	bỏ	những	tiêu
chua�n	và	yêu	ca�u	của	bạn.	Bạn	không	nên	dựng	một	hàng	rào	tha�p	chưa
tới	nửa	mét	xung	quanh	sân	nhà	chı	̉đe� 	những	cơ	the� 	già	nua	dạo	bộ
kha�p	bãi	cỏ	trước	nhà.	Ne�u	bạn	không	có	tiêu	chua�n	và	yêu	ca�u	nào	cả,
một	người	đàn	ông	có	the� 	hủy	bỏ	buo� i	hẹn	cùng	bạn	vào	phút	chót	mà
không	phải	chiụ	hậu	quả	gı,̀	anh	ta	có	the� 	ngủ	với	bạn	trước	khi	bạn
thực	hiện	xong	Luật	90	ngày	hẹn	hò	(đọc	thêm	ve� 	đie�u	này	ở	pha�n	thuật
ngữ),	và	anh	ta	có	the� 	gọi	bạn	tre� 	hai	tie�ng	so	với	thời	đie�m	anh	ta	hứa
sẽ	gọi	và	sau	đó	xua� t	hiện	lúc	nửa	đêm	vı	̀cú	điện	thoại	mời	gọi	đáng	ho�
thẹn,	ve� 	bản	cha� t,	đa�y	là	bạn	đang	muo� n	được	ngược	đãi	bởi	một	người
mà	với	anh	ta	sự	cam	ke� t	là	không	quan	trọng.	Và	hãy	tin	tôi	đi:	ne�u	một
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người	đàn	ông	nghı	̃ra�ng	anh	ta	có	the� 	có	được	bạn	mà	không	ca�n	đưa
ra	sự	cam	ke� t,	bạn	sẽ	không	nhận	được	sự	cam	ke� t	từ	anh	ta.
Ne�u	bạn	thực	sự	muo� n	được	cam	ke� t,	bạn	sẽ	phải	xây	hàng	rào	hơn	một
mét	bao	quanh	trái	tim	mıǹh	-	nâng	những	tiêu	chua�n	của	bạn	lên	sao
cho	toát	lên	ra�ng,	“Không	phải	ba� t	kỳ	ai	cũng	có	the� 	đe�n	nhảy	múa	trên
sân	nhà	em.	Ne�u	anh	cư	xử	không	đúng	mực	thı	̀hãy	lên	đường	tới	sân
nhà	người	khác.”	Chıńh	những	tiêu	chua�n	và	yêu	ca�u	của	bạn	-	đòi	hỏi
anh	ta	đo� i	xử	với	bạn	một	cách	tôn	trọng;	yêu	ca�u	anh	ta	gọi	điện	khi
anh	ta	nói	ra�ng	sẽ	gọi	và	da�n	bạn	đi	chơi	khi	anh	ta	đã	hứa;	buộc	anh	ta
phải	sa�n	sàng	đương	đa�u	với	những	khó	khăn	và	đo� i	xử	tử	te� 	với	con
của	bạn,	và,	quan	trọng	nha� t,	phải	thừa	nhận	ra�ng	ba� t	kỳ	người	đàn	ông
nào	bước	vào	sân	nhà	bạn	đe�u	phải	cam	ke� t	-	sẽ	khie�n	cho	anh	ta	hie�u
ra�ng,	đe� 	vuợt	qua	hàng	rào	đó,	anh	ta	phải	thực	hiện	một	vài	bo� n	phận.
Nhưng	những	việc	này	sẽ	ra� t	đáng	giá	bởi	vı	̀phıá	sau	hàng	rào	là	một
giải	thưởng	tuyệt	vời:	tıǹh	yêu,	sự	ủng	hộ,	và	chie�c	bánh	quy	của	bạn
(đọc	thêm	ở	chương	8	và	pha�n	thuật	ngữ)	-	ba	đie�u	mà	ta� t	cả	đàn	ông
ca�n	đe� 	hoàn	thiện	mıǹh	với	một	người	phụ	nữ.
NHA�̣ N	RA	TẠI	SAO	BẠN	CO� N	GA� N	BO� 	VƠ� I	ANH	TA
Ngay	từ	la�n	xem	bộ	phim	hoạt	hıǹh	Disney	đa�u	tiên,	phụ	nữ	đã	mơ	ve�
một	chàng	hiệp	sı	̃trong	bộ	áo	giáp	sáng	chói	cưỡi	trên	lưng	con	bạch
mã	đe�n	đón	cô	lên	ngựa	ro� i	lướt	như	bay	đe�n	le� 	thành	hôn	hoành	tráng
của	họ,	trong	tie�ng	rıú	ran	của	những	chú	chim	câu,	những	bông	hoa	nở
rộ,	trong	tie�ng	hoan	hô	chúc	tụng	của	cư	dân	thi	̣tra�n	khi	cô	cùng	chàng
hoàng	tử	trong	mơ	tie�n	ve� 	phıá	hoàng	hôn	ba� t	đa�u	cuộc	so� ng	hạnh	phúc
be�n	lâu	-	chıńh	thức	bước	vào	hạnh	phúc	mãi	mãi.	Đây	là	một	pha�n
trong	tâm	lý	phụ	nữ	và	bạn	ba� t	đa�u	nhận	được	những	thông	điệp	này	từ
khi	còn	là	một	cô	bé	mới	chập	chững	những	bước	đa�u	tiên:	bạn	nên	ke� t
hôn,	có	gia	đıǹh,	và	so� ng	đe�n	đa�u	bạc	răng	long	với	người	bạn	yêu	và
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cũng	yêu	bạn.	Mong	muo� n	có	được	gia� c	mơ	đó	cha�ng	có	gı	̀sai	cả;	đó
không	nha� t	thie� t	phải	là	một	câu	chuyện	co� 	tıćh.	Nhưng	ne�u	việc	theo
đuo� i	một	đám	cưới	trong	mơ	cứ	giam	hãm	bạn	trong	một	mo� i	quan	hệ
không	mang	lại	ba� t	kỳ	hy	vọng	ve� 	sự	cam	ke� t	nào,	không	có	cơ	hội	tie�n
trie�n,	và	gây	to� n	thương	cho	bạn,	thı	̀ước	mơ	của	bạn	ve� 	một	hạnh	phúc
mãi	mãi	sẽ	không	bao	giờ	thành	hiện	thực.	Dù	hơi	khó	nghe	và	khó	cha�p
nhận,	nhưng	thực	sự	bạn	không	the� 	đo� 	lo� i	cho	ai	ngoại	trừ	chıńh	bản
thân	mıǹh.
Đie�u	này	thật	kha� c	nghiệt,	tôi	bie� t,	nhưng	đó	là	sự	thực.
Bạn	đang	ma� c	kẹt	trong	mo� i	quan	hệ	với	một	người	đàn	ông	không	thực
sự	muo� n	cam	ke� t	bởi	vı	̀không	sử	dụng	quye�n	lực	của	mıǹh	đe� 	khie�n
anh	ta	hie�u	ra�ng	bạn	sẽ	không	cha�p	nhận	ba� t	cứ	đie�u	gı	̀ngoài	sự	cam
ke� t.	Xin	hãy	hie�u	ra�ng:	một	người	đàn	ông	sẽ	sa�n	sàng	nhảy	qua	vòng
lửa	với	thùng	xăng	buộc	ngang	lưng	ne�u	yêu	bạn	và	ne�u	bạn	the� 	hiện	rõ
ra�ng	mıǹh	ca�n	một	sự	cam	ke� t	cha� c	cha�n	từ	anh	ta	-	cuộc	so� ng	vợ	cho� ng
chung	thủy	và	một	chie�c	nha�n	-	một	khi	anh	ta	có	ý	điṇh	ở	lại.	Chúng	tôi
nhận	thức	được	những	hậu	quả;	chúng	tôi	so� ng	bởi	đa�y	và	che� t	cũng
bởi	đa�y.	Nhưng	ne�u	bạn	đe� 	anh	ta	lảng	vảng	xung	quanh	mà	không	đòi
hỏi	anh	ta	the� 	hiện	ý	điṇh	rõ	ràng,	và	đie�u	khie�n	mo� i	quan	hệ	của	mıǹh
dưới	tie�n	đe� 	ra�ng	có	gã	đàn	ông	nào	đó	thı	̀to� t	hơn	cha�ng	có	gã	nào,	khi
a�y	bạn	sẽ	nhận	được	những	gı	̀mà	bạn	mong	muo� n:	chı	̉là	một	pha�n
người	đàn	ông	mà	thôi.
Đàn	ông	hie�u	tại	sao	bạn	ở	lại.	Bạn	lý	luận	ra�ng	to� t	hơn	là	giữ	đàn	ông
chúng	tôi	và	có	một	hạnh	phúc	nửa	vời,	ngay	cả	ne�u	bạn	không	có	được
một	đám	cưới	và	những	gia�y	tờ	chứng	nhận	các	bạn	chıńh	thức	cam	ke� t
ở	cùng	nhau,	còn	hơn	phải	so� ng	một	mıǹh.	Nhưng	bạn	ca�n	phải	có	cách
tie�p	cận	ıt́	cảm	tıńh	hơn	và	suy	nghı	̃một	cách	logic	ve� 	chuyện	tại	sao
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so� ng	cùng	anh	ta,	ne�u	bạn	đang	làm	như	vậy	vı	̀ba� t	kỳ	lý	do	nào	trong
bo� n	lý	do	sau	đây,	không	là	lựa	chọn	to� t	nha� t	cho	bạn.
1.	NE� U	BẠN	Ơ� 	CU� NG	ANH	TA	VI�	CON	CA� I
Tôi	ca	ngợi	bạn	vı	̀đie�u	này	-	đây	là	một	nghıã	cử	cao	đẹp.	Không	có	đứa
trẻ	nào	phải	lớn	lên	mà	không	có	một	người	cha	trong	gia	đıǹh,	và	một
pha�n	thiên	tıńh	trong	bản	năng	người	mẹ	của	bạn	là	muo� n	con	cái	mıǹh
được	so� ng	trong	một	gia	đıǹh	nguyên	vẹn	ne�u	đây	là	sự	lựa	chọn	sau
cùng.	Đie�u	này	thật	đáng	giá.	Nhưng	có	đáng	chăng	khi	đứa	con	của	bạn
tha�y	mẹ	nó	lúc	nào	cũng	so� ng	trong	kho� 	sở?	Ai	sẽ	được	lợi	ne�u	bạn	ta� t
bật	với	công	việc	na�u	nưóng,	dọn	dẹp,	nuôi	dạy	con,	và	chı	̉nhận	lại
những	đau	kho� 	và	tha� t	vọng,	chứ	không	phải	những	gı	̀bạn	muo� n	và
ca�n?	Liệu	có	to� t	cho	ta� t	cả	ne�u	con	bạn	không	bie� t	đe�n	yêu	thương	và
lòng	kıńh	trọng	là	gı?̀	Tôi	thậm	chı	́còn	nghe	phụ	nữ	nói	ra�ng	vı	̀lợi	ıćh
của	con	cái,	họ	đơn	giản	sẽ	chı	̉chiụ	đựng	cuộc	so� ng	chung	được	thu	xe�p
a�y	cho	đe�n	khi	bọn	trẻ	to� t	nghiệp,	sau	đó	thı	̀họ	sẽ	ra	đi.	Hạnh	phúc	mà
phải	chờ	đợi	như	the� 	thı	̀lâu	quá.	Đó	là	lý	do	tại	sao	lại	có	cái	gọi	là	che�
độ	thăm	nom.	Bạn	nên	xem	xét	kỹ	lưỡng	đie�u	này.	Và	sau	đó	hãy	lập	ra
ke� 	hoạch	đe� 	giành	la�y	hạnh	phúc,	đặc	biệt	ne�u	anh	ta	là	loại	người	sẽ
không	bao	giờ	mang	đe�n	sự	cam	ke� t	mà	bạn	ca�n.
2.	NE� U	BẠN	Ơ� 	CU� NG	ANH	TA	VƠ� I	HY	VỌNG	RA� NG	CUO� I	CU� NG	BẠN	SE�
NHA�̣ N	ĐƯỢC	NHA� N...
...	thı	̀bạn	phải	bie� t	ra�ng	chie�c	nha�n	sẽ	không	tới.	Bạn	đã	ở	cùng	anh	ta
bao	lâu	mà	anh	ta	va�n	chưa	ca�u	hôn	bạn?	Anh	ta	va�n	đưa	ra	những	lời
bào	chữa	và	hứa	hẹn?	Anh	ta	không	bao	giờ	muo� n	nói	ve� 	bước	tie�p
theo?	Nói	với	bạn	ra�ng	anh	ta	va�n	chưa	sa�n	sàng?	Đó	là	ta� t	cả	những
da�u	hiệu	cho	tha�y	bạn	đang	bám	la�y	một	hy	vọng	vie�n	vông.	Anh	ta	sẽ
không	cưới	bạn	bởi	vı	̀bạn	không	nói	với	anh	ta	đó	là	đie�u	kiện	ba� t	buộc
đe� 	hai	người	tie�p	tục.	Tại	sao	anh	ta	phải	làm	the�?	Anh	ta	nói	yêu	bạn.
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Hai	bạn	đã	có	con	và	anh	ta	hạnh	phúc	vı	̀có	chúng.	Bạn	ngủ	với	anh	ta.
Bạn	ôm	anh	ta	khi	anh	ta	buo� n.	Gia	đıǹh	của	anh	ta	cha�p	nhận	bạn.	Và
bạn	cũng	cùng	anh	ta	tới	dự	tiệc	của	công	ty.	Anh	ta	có	ta� t	cả	những	lợi
ıćh	từ	một	cuộc	hôn	nhân.	Trong	tâm	trı	́của	anh	ta	cha�ng	có	lý	do	ba� t
buộc	nào	đe� 	ke� t	hôn	cả.	Bạn	là	người	duy	nha� t	muo� n	có	đám	cưới.	Anh
ta	không	muo� n	và	chừng	nào	bạn	còn	chưa	đưa	nó	ra	như	một	yêu	ca�u,
anh	ta	sẽ	còn	không	muo� n.
3.	NẾU	BẠN	Ở	CÙNG	ANH	TA	BỞI	KHOÁI	CẢM	TÌNH	DỤC
Những	màn	pháo	hoa	buo� i	đêm	sẽ	cha�ng	đe� 	lại	gı	̀cho	bạn	ngoài	cảm
giác	tro� ng	ro� ng	và	cô	đơn	vào	buo� i	sớm.	Vô	so� 	phụ	nữ	sẽ	nói	với	bạn
ngay	ta�p	lự,	“Chi	̣không	the� 	chiụ	đựng	anh	ta	-	anh	ta	không	làm	việc
này,	anh	ta	cũng	cha�ng	làm	việc	kia,	nhưng	em	gái	à,	khi	chi	̣lên	giường
với	anh	ta	thı	̀ánh	sáng	như	chao	đảo	và	những	ngôi	sao	no� 	lo� p	bo� p	trên
ba�u	trời!”	Năng	lực	tıǹh	dục	của	anh	ta	thật	phi	thường,	thời	đie�m	cực
khoái	thật	đê	mê,	ta� t	cả	những	nhược	đie�m	của	anh	ta	được	bỏ	qua	he� t
chı	̉trong	một	khoảnh	kha� c	hưng	pha�n	dâng	trào.	Nhưng	đe� 	tôi	cho	bạn
bie� t	một	đie�u	nho	nhỏ:	anh	ta	không	phải	là	người	duy	nha� t	có	the� 	làm
bạn	thỏa	mãn.	Ne�u	bạn	thực	sự	muo� n	trải	qua	một	đie�u	gı	̀đó	khác
thường,	hãy	tım̀	một	người	đàn	ông	sẽ	đo� i	xử	với	bạn	theo	cách	bạn
xứng	đáng	được	đo� i	xử,	một	người	đàn	ông	yêu	quý	bạn	theo	cách	bạn
xứng	đáng	được	yêu	và	mang	đe�n	cho	bạn	những	gı	̀bạn	khát	khao	tha�m
kıń.	Xem	cảm	giác	đó	the� 	nào.	Cứ	nói	ve� 	“nie�m	thıćh	thú”	và	tie�ng	đại
bác	no� 	trong	không	khı	́đi!	Bạn	đang	bỏ	qua	những	cơ	hội	đe� 	gặp	được
người	mang	lại	cho	bạn	sự	hài	lòng	đıćh	thực	ne�u	bạn	cứ	tie�p	tục	qua�n
quanh	với	một	anh	chàng	không	phù	hợp.
4.	NE� U	BẠN	Ơ� 	CU� NG	ANH	TA	VI�	TIE� N	BẠC
Bạn	phải	bie� t	ra�ng	mıǹh	đang	bán	hạnh	phúc	cho	người	trả	giá	cao	hơn.
Ne�u	anh	ta	là	trụ	cột	duy	nha� t	của	gia	đıǹh	-	anh	ta	kie�m	được	nhie�u
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tie�n	hơn	bạn	hay	so� 	tie�n	anh	ta	sở	hữu	vô	cùng	ca�n	thie� t	đe� 	duy	trı	̀lo� i
so� ng	phóng	túng	của	bạn,	bạn	sẽ	lãnh	đòn	ne�u	bạn	bỏ	đi;	bạn	phải
chuye�n	từ	lâu	đài	sang	một	căn	hộ,	từ	một	chie�c	xe	cao	ca�p	sang	một
chie�c	sedan	đã	qua	sử	dụng,	từ	chi	tiêu	dư	dả	sang	cuộc	so� ng	đủ	hôm
nay	lo	ngày	mai.	Nhưng	đó	không	phải	là	cái	giá	cho	hạnh	phúc?	Bạn	có
the� 	ga�n	mác	điṇh	giá	cho	hạnh	phúc	của	mıǹh	ư?	Nó	có	giá	bao	nhiêu?
Có	phải	nó	đáng	giá	là	36.000	đô	la	một	năm?	Hay	100.000	đô	la?	Hay
1.000.000	đô	la?	Liệu	một	ngôi	nhà	đo� 	sộ,	thêm	hai	chie�c	xe,	và	việc
mua	sa�m	thả	cửa	ở	những	cửa	hiệu	sang	trọng	có	xứng	với	cái	giá	của
đau	kho� ?	Bạn	có	the� 	tha� t	bại	ve� 	mặt	tài	chıńh	ne�u	bỏ	đi,	nhưng	bạn	sẽ
nhận	được	hạnh	phúc,	sự	yên	o� n	tinh	tha�n,	và	lòng	tự	trọng	-	đó	là
những	thứ	vô	giá.
SA� N	SA� NG	ĐO� I	THE� 	CHIP	RA	TIE� N	MA�̣ T
Khi	xem	xét	lại	ta� t	cả	những	khả	năng,	hay	suy	nghı	̃hợp	lý	ve� 	việc	thật
vô	lý	làm	sao	khi	bám	vıú	la�y	một	nguời	đàn	ông	từ	cho� i	mang	lại	những
đie�u	mà	bạn	muo� n,	bạn	sẽ	phải	dũng	cảm	bước	đi	và	thôi	đánh	bạc	với
cuộc	đời	mıǹh.	Bởi	vı	̀đó	chıńh	là	đie�u	bạn	đang	làm.	Bạn	đang	đi	từ	bàn
này	sang	bàn	khác,	tha�ng	một	chút	và	thua	một	chút,	thu	gom	thẻ	chip
trước	khi	nướng	he� t	la�n	nữa.	Đây	không	phải	là	Vegas,	cưng	ạ.	Những	gı̀
xảy	ra	trong	hiện	tại	sẽ	theo	bạn	cho	đe�n	cuo� i	đời.	Ke� t	hôn	không	phải
chı	̉là	chie�c	váy	cưới	xinh	đẹp	và	mùi	vi	̣thơm	ngon	của	chie�c	bánh	bạn
the� t	đãi	mọi	người,	là	bản	danh	sách	dự	tiệc	cưới	và	kıćh	thước	của	viên
đá	trên	chie�c	nha�n;	ra� t	nhie�u	quye�n	đi	cùng	với	mảnh	gia�y	chứng	tỏ	bạn
có	sự	ràng	buộc	ve� 	mặt	pháp	lý	với	người	đàn	ông	này.	Ne�u	có	đie�u	gı̀
xảy	ra	với	người	cho� ng,	vợ	con	anh	ta	sẽ	nhận	được	quye�n	lợi	từ	công	ty
anh	ta	làm	và	trợ	ca�p	an	sinh	xã	hội.	Ne�u	anh	ta	bi	̣bệnh	và	ca�n	đưa	ra
những	quye� t	điṇh	y	khoa,	một	người	bạn	gái	sẽ	không	có	quye�n	ra	quye� t
điṇh	(dù	là	những	ngoại	lệ	của	thông	luật),	ba� t	ke� 	cô	ta	đã	so� ng	cùng	với
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anh	ta	bao	lâu	hay	ba� t	ke� 	họ	trao	đo� i	với	nhau	một	cách	thưòng	xuyên
đe�n	đâu	ve� 	chuyện	anh	ta	sẽ	muo� n	di	chúc	lại	gı	̀ne�u	ở	vào	tıǹh	huo� ng
phải	đưa	ra	những	quye� t	điṇh	sinh	tử.	Một	người	vợ	có	quye�n	đó.	Ne�u
một	người	đàn	ông	quye� t	điṇh	chia	tay	với	người	phụ	nữ	từng	ga�n	bó
lâu	dài	và	giúp	anh	ta	trở	nên	giàu	có,	cô	bạn	gái	cũ	không	có	quye�n	đòi
so� 	tie�n	mà	họ	đã	cùng	nhau	tıćh	lũy,	nhưng	ne�u	cô	ta	có	gia�y	đăng	ký	ke� t
hôn,	cô	ta	sẽ	nhận	được	một	nửa.
Tại	sao	bạn	lại	đánh	bạc	với	cuộc	đời	mıǹh	như	vậy?	Khi	bie�n	co� 	xảy	ra,
bạn	cha�ng	nhận	được	gı	̀xứng	với	bao	công	sức	mıǹh	đã	bỏ	ra.	Hãy	tin
tôi:	anh	ta	nhận	được	ra� t	nhie�u	-	anh	ta	có	bạn,	anh	ta	được	quan	hệ
tıǹh	dục,	anh	ta	nhận	được	sự	động	viên	ve� 	mặt	tinh	tha�n,	anh	ta	có
lòng	chung	thủy	của	bạn,	the� 	mà	anh	ta	va�n	còn	tự	do	có	the� 	bỏ	rơi	bạn
ba� t	kỳ	lúc	nào	anh	ta	muo� n	mà	chı	̉chiụ	ra� t	ıt́	hậu	quả.	Sao	bạn	lại	không
the� 	có	những	gı	̀mà	bạn	muo� n	kia	chứ?	Ne�u	bạn	muo� n	anh	ta	cam	ke� t,
anh	ta	phải	bie� t	ra�ng	bạn	sa�n	sàng	đo� i	thẻ	chip	-	bạn	sẽ	ra	đi.	Ne�u
không,	ha�u	he� t	đàn	ông	sẽ	không	tự	nguyện	đi	đe�n	nhà	thờ.	Bạn	có	the�
nói	với	con	bạn	cả	ngày,	“Ne�u	con	không	làm	đie�u	này	đie�u	kia,	thı	̀con
sẽ	gặp	ra� c	ro� i	lớn	đa�y,”	nhưng	chừng	nào	bạn	còn	chưa	cho	chúng	tha�y
đie�u	gı	̀sẽ	xảy	ra	ne�u	không	nghe	lời,	chúng	sẽ	còn	tie�p	tục	không	nghe.
Tôi	ra� t	ghét	phải	so	sánh	đàn	ông	với	trẻ	con	nhưng	so	sánh	vậy	ra� t
đúng.
Đừng	đe� 	đàn	ông	làm	vậy	với	bạn;	hãy	mang	thẻ	chip	tới	qua�y	và	quy
đo� i	ra	tie�n	mặt.	Cho	anh	ta	bie� t	ra�ng	hậu	quả	của	việc	không	mang	đe�n
những	đie�u	bạn	muo� n	là	anh	ta	sẽ	bi	̣bỏ	rơi	-	không	có	bạn	ở	bên.	Đàn
ông	tuyệt	đo� i	sẽ	không	làm	ba� t	kỳ	đie�u	gı	̀mà	không	có	một	lý	do,	và	lý
do	khie�n	chúng	tôi	làm	ha�u	như	mọi	việc	là	đe� 	nhận	được	sự	chú	ý	của
người	khác	giới.	Đó	là	nguyên	lý	co� t	lõi	của	pha�m	giá	đàn	ông.	Chúng	tôi
đe�n	trường	vı	̀bie� t	ra�ng	có	các	cô	gái	ở	đó.	Chúng	tôi	vào	đại	học	và	la�y
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một	ta�m	ba�ng	đe� 	có	the� 	kie�m	được	một	công	việc	với	mức	lương	hậu	hı̃
có	the� 	trưng	ra	thu	hút	phụ	nữ.	Chúng	tôi	muo� n	trở	thành	ngôi	sao	trên
sân	bóng	và	nói	ra�ng	chúng	tôi	là	tie�n	vệ	bởi	vı	̀các	cô	gái	trẻ	yêu	chie�c
áo	khoác	có	in	logo	đội	bóng.	Các	cậu	bé	chạy	nhanh	hơn,	leo	cao	hơn	và
nhảy	xa	hơn	khi	bie� t	có	một	cô	gái	đang	quan	sát.	Chúng	sẽ	no� 	lực	he� t
sức	khi	ba� t	gặp	ánh	ma� t	một	cô	gái	đang	hướng	ve� 	phıá	mıǹh,	tôi	the�
đa�y.	Ga�n	đây,	tôi	cùng	gia	đıǹh	đi	nghı	̉và	con	trai	tôi	Wynton	ở	ngoài	bãi
bie�n	cùng	chi	̣gái	Lori.	Khi	hai	cô	gái	Brazil	bước	xuo� ng	nước,	cậu	chàng
ba� t	đa�u	tro� ng	chuo� i	dưới	nước.	Tôi	đã	phải	chạy	ra	ba� t	la�y	cu	cậu	bởi	vı̀
nó	đã	ga�n	như	tự	dım̀	che� t	mıǹh	-	na� c	nghẹn,	ho	khạc	sặc	sụa	và	cào
xước	cả	mặt	sau	khi	nước	muo� i	dıńh	vào	ma� t	-	ta� t	cả	bởi	vı	̀cậu	chàng
muo�n	phô	trương	với	ma�y	cô	gái.	Một	tua�n	sau	đó,	cậu	chàng	ga�n	như
đâm	sa�m	vào	tôi	khi	xiṭ	ga�n	he� t	lọ	xiṭ	toàn	thân	TAG	lên	người	ro� i	chạy
xuo� ng	ca�u	thang	sau	khi	xem	một	quảng	cáo	cho	tha�y	mười	cô	gái	nhảy
lên	người	một	anh	chàng	đã	dùng	TAG.	Cậu	chàng	làm	những	đie�u	ro�
dại	đó	chı	̉vı	̀một	lý	do	duy	nha� t:	bởi	vı	̀cậu	chàng	muo� n	nhận	được	sự
chú	ý	và	tıǹh	cảm	của	người	khác	giới.
Đie�u	này	không	thay	đo� i	khi	đàn	ông	trưởng	thành:	chúng	tôi	luôn	làm
đie�u	gı	̀đó	chı	̉đe� 	gây	a�n	tượng	với	các	bạn,	chúng	tôi	la�ng	nghe	và	tuân
thủ	các	quy	điṇh	cũng	như	yêu	ca�u	của	bạn	ne�u	hậu	quả	của	việc	không
tuân	thủ	chıńh	là	chúng	tôi	sẽ	đánh	ma� t	bạn.	Có	la�n	bà	của	cậu	bạn	tri
kỷ	nói	với	tôi	ra�ng	người	phụ	nữ	tuyệt	nha� t	the� 	gian	chıńh	là	người	cũ
trong	vòng	tay	gã	đàn	ông	khác.	Và,	bạn	của	tôi	ơi,	tôi	phải	nói	ra�ng
chúng	tôi	không	the� 	ngo� i	nhıǹ	người	phụ	nữ	chúng	tôi	đã	cùng	tha�m
thie� t	so� ng	chung,	cùng	xây	dựng	tương	lai,	cùng	mơ	ước	ve� 	một	ngày	to� t
đẹp	hơn,	nay	trong	vòng	tay	người	đàn	ông	khác.	Chúng	tôi	không	the�
chiụ	đựng	đie�u	này.
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Ha�n	nhiên,	cũng	có	khả	năng	là	khi	bạn	đưa	ra	to� i	hậu	thư	-	khi	bạn	yêu
ca�u	phải	có	sự	cam	ke� t	-	anh	ta	sẽ	ra	đi.	Hãy.	Đe� .	Anh	ta.	Đi.	Ne�u	anh	ta
cương	quye� t	bỏ	qua	những	gı	̀bạn	đã	mang	đe�n,	anh	ta	cha� c	ha�n	không
phải	là	một	ứng	viên	xứng	đáng.	Cha� c	cha�n	bạn	đã	đa�u	tư	thời	gian	cho
anh	ta,	cha� c	cha�n	bạn	yêu	anh	ta,	cha� c	cha�n	bạn	muo� n	so� ng	cùng	anh	ta.
Nhưng	bạn	cũng	muo� n	có	được	những	gı	̀bạn	muo� n,	và	bạn	có	quye�n
đòi	hỏi	sự	cam	ke� t	từ	phıá	anh	ta	-	bạn	có	quye�n	giữ	vững	quan	đie�m	ve�
đie�u	này.
Đàn	ông	luôn	kiên	điṇh,	phụ	nữ	cũng	vậy	-	và	đie�u	này	cũng	to� t.	Ne�u
bạn	muo� n	đie�u	gı	̀khi	25	tuo� i,	bạn	sẽ	va�n	muo� n	nó	ở	tuo� i	35.	Đie�u	không
to� t	chıńh	là	việc	bạn	đie�u	chın̉h	những	yêu	ca�u	của	mıǹh	đe� 	biện	hộ	cho
mo� i	quan	hệ	với	người	đàn	ông	cuo� i	cùng	sẽ	không	dành	cho	bạn	những
gı	̀bạn	mong	muo� n;	sự	đie�u	chın̉h	chıńh	là	nhượng	bộ.	Đie�u	không	to� t
chıńh	là	chôn	vùi	mong	muo� n	và	như	ca�u	của	bạn	đe� 	được	an	toàn,	bảo
vệ,	tôn	trọng,	và	chu	ca�p.	Me�m	mỏng	và	uo� n	mıǹh	theo	ý	chı	́của	anh	ta	-
đa�y	những	đie�u	bạn	muo� n	sang	một	bên	-	chıńh	là	nhượng	bộ.	Khi	bạn
nhượng	bộ	một	người	đàn	ông,	bạn	không	the� 	tım̀	tha�y	hạnh	phúc	sâu
sa� c,	be�n	lâu.	Ne�u	bạn	không	hạnh	phúc,	bạn	không	the� 	yêu	theo	cách	mà
anh	ta	muo� n	được	yêu	-	bạn	không	the� 	ho� 	trợ	anh	ta,	không	the� 	tận	tâm
với	anh	ta,	và	bạn	sẽ	không	sa�n	sàng	cho	anh	ta	ăn	bánh.	Ne�u	anh	ta
không	nhận	được	ba	đie�u	đó,	mo� i	quan	hệ	sẽ	ngày	càng	không	o� n	thỏa
và	càng	ıt́	thoải	mái	hơn	cho	đe�n	khi	một	trong	hai	bạn	bỏ	đi.
Tôi	không	yêu	ca�u	bạn	phải	thay	đo� i	vı	̀anh	ta.	Tôi	bảo	bạn	phải	na�m
được	cách	suy	nghı	̃của	anh	ta,	đưa	ra	những	yêu	ca�u	của	mıǹh,	và	kiên
điṇh	với	chúng	sao	cho	bạn	có	the� 	nhận	được	đie�u	bạn	muo� n:	sự	cam
ke� t.	Và	ne�u	anh	ta	không	the� 	mang	lại	cho	bạn	đie�u	đó	-	ne�u	anh	ta	từ
cho� i	-	hãy	ca� t	lo� 	ngay	đi.	Đa�y	những	ta�m	thẻ	chip	lên	qua�y	trao	đo� i	và
bảo	anh	ta	ra�ng	bạn	không	đánh	bạc	với	cuộc	đời	mıǹh	nữa.
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Anh	ta	có	the� 	đi	tie�p.	Nhưng	ne�u	từng	cân	nha� c	nghiêm	túc	và	nhận	ra
mıǹh	yêu	bạn,	anh	ta	sẽ	ở	lại.
Đa�ng	nào	đi	nữa,	ve� 	lâu	dài,	bạn	va�n	là	người	chie�n	tha�ng.
Đie�m	ma�u	cho� t	là	the� 	giới	này	đa�y	những	chàng	trai	đang	sa�n	sàng	và	có
khả	năng	cam	ke� t.	Hãy	đặt	ra	luật	lệ	cho	ngôi	nhà	của	bạn,	đặt	ra	các
tiêu	chua�n	và	yêu	ca�u,	thực	thi	quye�n	lực	của	bạn	trong	những	mo� i	quan
hệ,	và	sa�n	sàng	bỏ	đi.	Tôi	không	nói	ra�ng	hành	trıǹh	này	sẽ	đơn	giản	và
nhanh	chóng.	Nhưng	nó	sẽ	mang	lại	ke� t	quả	xứng	đáng.
MƯƠ� I	HAI	CA� CH	PHA�T	HIE�̣ N	RA	NGƯƠ� I	ĐA� N	O� NG	CU�A	BẠN	SA� N	SA� NG
CAM	KE� T
1.	Anh	ta	da�n	bạn	đe�n	nhà	thờ.
2.	Anh	ta	nhớ	bạn	khi	xa	nhau	và	va�n	nghı	̃ve� 	bạn	khi	bạn	ke� 	bên.
3.	Anh	ta	đo� i	ta� t	cả	so� 	điện	thoại	của	mıǹh	đe� 	không	ai	trong	so� 	những
người	tıǹh	xưa	có	the� 	liên	lạc	với	anh	ta	nữa.
4.	Anh	ta	đo� ng	ý	đe� 	bạn	giúp	lựa	chọn	qua�n	áo.
5.	Một	anh	chàng	chiụ	dùng	đo� 	đôi	với	bạn	là	người	đã	hoàn	toàn	cam
ke� t	bởi	anh	ta	đã	đánh	ma� t	toàn	bộ	lòng	tôn	trọng	của	bạn	bè.
6.	Anh	ta	đặt	cho	bạn	một	biệt	danh	mà	anh	ta	không	đe� 	cho	bạn	bè
nghe	tha�y,	như	là	“gà	con”.	Hãy	tin	tôi,	anh	ta	thừa	bie� t	ra�ng	ngay	khi
bạn	bè	nghe	được	cái	tên	a�y,	họ	sẽ	bie� t	anh	ta	đang	yêu	say	đa�m	và	sau
đó	thı,̀	tuy	đó	là	biệt	danh	của	bạn,	họ	sẽ	gọi	anh	ta	như	vậy	mo� i	la�n	gặp
gỡ.
7.	Anh	ta	đặt	hạnh	phúc	của	bạn	lên	trên	hạnh	phúc	của	chıńh	mıǹh.
8.	Anh	ta	tha�y	bạn	đa�u	bù	tóc	ro� i	và	không	trang	đie�m	nhưng	va�n	tie�p
tục	qua	lại	với	bạn.
9.	Anh	ta	đã	gặp	cả	gia	đıǹh	bạn	và	va�n	sa�n	sàng	tham	dự	buo� i	hội	ngộ
gia	đıǹh.
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10.	Anh	ta	bie� t	lũ	con	của	bạn	nghic̣h	ngợm	và	ba� t	nhã	nhưng	va�n	yêu
bạn.
11.	Anh	ta	đã	gặp	mẹ	bạn	và	va�n	nghı	̃bạn	và	anh	ta	có	the� 	trở	thành
một	đôi.
12.	Anh	ta	đe� 	bạn	gặp	toàn	bộ	gia	đıǹh	anh	ta	dù	bie� t	ra�ng	đie�u	này	có
the� 	thay	đo� i	mọi	thứ.
Dành	riêng	cho	các	Bà	các	Cô...
ĐO� I	KHI,	SỰ	TAN	VƠ� 	LẠI	LA� 	MO�̣ T	PHƯƠ� C	LA� NH
Tôi	bie� t	cha�ng	de� 	dàng	gı	̀khi	phải	chia	tay	với	người	bạn	yêu;	nó	gây	ra
đau	đớn,	to� n	thương,	và	đe� 	lại	ve� t	sẹo	nơi	trái	tim	nhói	đau	như	ve� t
thương	há	miệng.	Nhưng	tôi	cam	đoan	với	bạn	ra�ng	trong	họa	có	phúc.
Bạn	chı	̉ca�n	nhận	ra	cái	phúc	a�y	và	giành	la�y	cho	mıǹh.	Đáng	buo� n	là,
ha�u	he� t	phụ	nữ	cha�p	nhận	duy	trı	̀mo� i	quan	hệ	bởi	vı	̀họ	đã	nghiêm	túc
dành	nhie�u	thời	gian	chăm	lo	cho	nó,	dù	cho	có	xảy	ra	cãi	lộn	liên	miên,
dù	các	bạn	có	ra� t	ıt́	đie�m	chung	và	lớn	lên	trong	hoàn	cảnh	khác	nhau.
Tôi	bie� t	một	so� 	cặp	tuy	đã	ke� t	hôn	nhưng	thậm	chı	́họ	còn	cha�ng	thıćh
nhau,	nhưng	họ	va�n	co� 	bám	vıú.	Tôi	hỏi,	họ	đang	bám	vıú	vào	đie�u	gı?̀
Bạn	nên	bie� t	ra�ng	chı	̉ca�n	bạn	ra	đi,	bạn	sẽ	có	the� 	thức	gia� c	trong	yên
bıǹh.	Những	ba� t	đo� ng	sẽ	bie�n	ma� t.	Những	trận	cãi	vã	cũng	không	còn.
Bạn	sẽ	được	làm	những	gı	̀bạn	muo� n	mà	không	phải	phục	vụ	người	đàn
ông	không	hie�u	rõ	giá	tri	̣những	việc	bạn	làm.	Trước	he� t,	bạn	phải	nhớ
bạn	đang	dứt	bỏ	những	gı:̀	ne�u	bạn	đã	bi	̣lừa	do� i,	bi	̣lạm	dụng,	bi	̣bỏ	mặc
trong	cảnh	cô	đơn,	luôn	phải	băn	khoăn	không	bie� t	anh	ta	ở	đâu,	thı	̀bạn
cha�ng	có	gı	̀phải	ho� i	tie�c.	Hãy	vứt	bỏ	nó	và	nhận	la�y	phước	lành	của	bạn.
Bạn	có	the� 	bi	̣to� n	thương,	đơn	độc	và	sợ	hãi	vı	̀phải	quay	trở	lại	trò	hẹn
hò,	nhưng	đây	là	khoảng	lặng	bạn	ca�n	đe� 	dọn	mıǹh	sa�n	sàng	đón	nhận
đie�u	mà	Đa�ng	Tạo	hóa	dành	cho	bạn.	Những	gı	̀Người	dự	điṇh	ban	cho
bạn	có	lẽ	chı	̉đợi	bạn	tự	do	và	sa�n	sàng	đón	nhận	mà	thôi.	Phước	lành
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chıńh	là	bạn	có	the� 	thay	đo� i	bản	thân	-	trở	thành	người	mà	bạn	muo� n,
thay	vı	̀người	mà	bạn	phải	trở	thành	chı	̉đe� 	duy	trı	̀mo� i	quan	hệ	đã	qua.
Tôi	có	the� 	thực	sự	chứng	thực	việc	phước	lành	sẽ	tới	khi	bạn	sa�n	sàng
và	cởi	mở	thực	hiện	những	thay	đo� i.	Ne�u	quá	tập	trung	co� 	ga�ng	đi	vào
die�n	xua� t,	tôi	cam	đoan	với	bạn	tôi	không	the� 	có	được	thành	công	như
hôm	nay.	Ne�u	chı	̉die�n	hài	kic̣h,	tôi	sẽ	cha�ng	bao	giờ	có	được	Chương
trình	Steve	Harvey.	Ne�u	chı	̉dừng	lại	ở	các	chương	trıǹh	bie�u	die�n,	tôi	sẽ
không	bao	giờ	có	chương	trıǹh	phát	thanh.	Ne�u	tập	trung	vào	chương
trıǹh	phát	thanh,	tôi	sẽ	không	bao	giờ	vie� t	được	một	cuo� n	sách.	Ne�u
chưa	từng	vie� t	một	cuo� n	sách,	tôi	sẽ	không	bao	giờ	được	độc	giả	quo� c	te�
hoan	nghênh.	Tôi	đang	liên	tục	làm	mới	bản	thân,	và	bạn	đừng	sợ	làm
mới	chıńh	bạn.	Ne�u	bạn	thoát	khỏi	một	mo� i	quan	hệ	to� i	tệ,	phước	lành
chıńh	là	anh	ta	không	the� 	đa�y	bạn	xuo� ng	ca�u	thang	được	nữa;	ne�u	bạn
thoát	khỏi	một	mo� i	quan	hệ	với	người	đàn	ông	không	chung	thủy,
phước	lành	chıńh	là	bạn	không	phải	ngo� i	đợi,	băn	khoăn	tự	hỏi	không
bie� t	anh	ta	sẽ	ngủ	cùng	ai	đêm	nay.	Ne�u	bạn	thoát	khỏi	một	mo� i	quan	hệ
mà	trong	đó	con	cái	tha�y	bạn	lúc	nào	cũng	tranh	cãi,	gây	lộn	và	no� i	cáu,
phước	lành	chıńh	là	con	của	bạn	sẽ	không	phải	chứng	kie�n	bạn	buo� n	và
ngã	lòng	thêm	nữa	-	chúng	lại	có	the� 	tha�y	bạn	hạnh	phúc.	Hãy	nhıǹ	vào
mặt	tıćh	cực	và	“làm	mới	mıǹh”.	Quay	trở	lại	với	những	sở	thıćh	trước
khi	bạn	chọn	ga�n	bó	với	anh	ta.	Đi	chơi	với	các	cô	bạn	gái	như	bạn
thường	làm	trước	khi	mo� i	quan	hệ	của	bạn	được	ưu	tiên.	Dành	chút
thời	gian	đe� 	có	the� 	nhận	rõ	bản	thân	bạn	muo� n	đie�u	gı	̀trước	khi	da�n
vào	một	mo� i	quan	hệ	khác.	Và	khi	bạn	đo� i	mới	mıǹh,	bạn	sẽ	là	một
người	hoàn	thiện	hơn.	Và	khi	bạn	đã	to� t	hơn,	bạn	sẽ	lôi	cuo� n	được	gı?̀
Một	người	đàn	ông	to� t	hơn.	Cả	hai	đie�u	đó	chıńh	là	phước	lành.
HA�Y	DƯ� NG	NHƯ� NG	CUO�̣ C	CHƠI	LẠI
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HO� I	ĐA� N	O� NG	NHƯ� NG	CA�U	HO� I	THẲNG	ĐE� 	CO� 	ĐƯỢC	NHƯ� NG	CA�U	TRA�
LƠ� I	THẬT
Tôi	thừa	nhận	ra�ng,	tuy	đàn	ông	ra� t	đơn	giản,	nhưng	chúng	tôi	cũng	có
the� 	là	những	sinh	vật	đa�y	mưu	mẹo,	đặc	biệt	khi	liên	quan	đe�n	phụ	nữ.
Chúng	tôi	là	bậc	tha�y	tán	tın̉h	phụ	nữ	và	sẽ	rủ	rı	̉những	lời	đường	mật
đe� 	giành	la�y	tıǹh	cảm	của	các	bạn	cho	đe�n	khi	quye� t	điṇh	mıǹh	thực	sự
muo� n	so� ng	cùng	bạn	hay	muo� n	tie�n	tới	cuộc	chinh	phục	ke� 	tie�p.	Chúng
tôi	sẽ	gửi	những	tin	nha�n	ngọt	ngào	khie�n	bạn	nga� t	liṃ,	nhưng	sau	đó
bie�n	ma� t	vài	ngày	không	một	cuộc	gọi.	Chúng	tôi	dành	trọn	cả	tháng
cung	phụng	cho	bạn	cha�ng	tie�c	thứ	gı	̀và	khie�n	bạn	cảm	tha�y	dường	như
có	thứ	tıǹh	cảm	tuyệt	vời	giữa	đôi	bên,	nhưng	sau	đó	lặn	ma� t	tăm	khi
phải	giải	thıćh	rõ	ràng	ý	điṇh	của	mıǹh	trong	mo� i	quan	hệ	này.	Chúng
tôi	làm	vậy	vı	̀chúng	tôi	có	the� .	Chúng	tôi	có	the� 	bởi	vı	̀quá	nhie�u	phụ	nữ
cho	phép	làm	the� .	Quá	nhie�u	phụ	nữ	cho	phép	như	vậy	bởi	vı	̀họ	sợ	phải
lựa	chọn	phương	án	khác	-	sợ	phải	ba� t	đa�u	lại	toàn	bộ	với	một	người
đàn	ông	mới,	hoặc	không	có	người	đàn	ông	nào	cả.
Như	tôi	đã	vie� t	trong	cuo� n	Cư	xử	như	đàn	bà,	suy	nghĩ	như	đàn	ông	và
trong	chương	5	(“Sự	be� 	ta� c”)	của	cuo� n	sách	này,	phụ	nữ	thực	tâm	tım̀
kie�m	một	anh	chàng	phù	hợp	phải	vượt	qua	no� i	sợ	đánh	ma� t	ai	đó,	bởi
vı	̀thời	đie�m	bạn	bỏ	được	no� i	sợ	đó	chıńh	là	thời	đie�m	cánh	đàn	ông
đánh	ma� t	quye�n	lực	với	bạn.	Một	người	đàn	ông	sẽ	không	tôn	trọng	bạn,
không	tỏ	ra	co� 	ga�ng	duy	trı	̀mo� i	quan	hệ,	và	từ	cho� i	đưa	ra	cam	ke� t	vı̀
nghı	̃ra�ng	anh	ta	có	the� 	cha�ng	ca�n	cam	ke� t	cũng	không	sao,	vı	̀vậy	việc
của	bạn	là	không	đe� 	anh	ta	có	the� 	suy	nghı	̃như	vậy.	Nhưng	đie�u	này	đòi
hỏi	bạn	không	được	dại	dột	ngay	từ	lúc	ba� t	đa�u	-	truớc	khi	người	đàn
ông	móc	câu	vào	bạn	-	đe� 	có	the� 	đưa	ra	những	quye� t	điṇh	sáng	suo� t,
không	cảm	tıńh,	ve� 	việc	có	tie�p	tục	theo	đuo� i	mo� i	quan	hệ	với	anh	ta	hay
không.	Bạn	có	the� 	phát	hiện	ra	ra� t	nhie�u	thứ	ve� 	anh	chàng	truớc	khi
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ma�c	quá	sâu	vào	anh	ta	-	ne�u	bạn	dành	thời	gian	hỏi	những	câu	hỏi
tha�ng	tha�n.	Tôi	sẽ	không	đe� 	cập	ở	đây	năm	câu	hỏi	pho� 	bie�n	mo� i	phụ	nữ
nên	hỏi	khi	cô	a�y	làm	quen	anh	ta	(xem	pha�n	thuật	ngữ),	dù	việc	hỏi
những	câu	hỏi	như	vậy,	như	đã	giải	thıćh	trong	cuo� n	Cư	xử	như	đàn	bà,
suy	nghĩ	như	đàn	ông,	sẽ	giúp	bạn	tım̀	ra	người	bạn	đời	tie�m	năng	muo� n
những	gı	̀trong	cuộc	đời	và	muo� n	những	gı	̀từ	mo� i	quan	hệ	với	bạn;	học
cách	khám	phá	những	câu	trả	lời	của	anh	ta	sẽ	giúp	bạn	na�m	được	thực
cha� t	người	đàn	ông	này	là	ai	và	có	những	thứ	bạn	tım̀	kie�m	trong	một
mo� i	quan	hệ	be�n	lâu	hay	không.
Mặc	dù,	đe� 	thực	hiện	thành	công	việc	này	bạn	sẽ	phải	am	hie�u	một	va�n
đe� 	cơ	bản	ve� 	đàn	ông	chúng	tôi:	dù	câu	hỏi	là	gı,̀	chúng	tôi	sẽ	luôn	luôn
dành	cho	bạn	câu	trả	lời	nâng	ta�m	giá	tri	̣của	chúng	tôi.
Rõ	ràng	và	đơn	giản.
Tôi	sa�n	sàng	cược	ra�ng	trong	các	mo� i	quan	hệ	trước	đây	của	bạn	chưa
từng	có	người	đàn	ông	nào	tự	giới	thiệu	mıǹh	và	chia	sẻ	với	bạn	mọi
thứ	trong	quá	khứ	của	anh	ta	và	ta� t	cả	thói	xa�u	của	anh	ta	trong	vài	la�n
hẹn	hò	đa�u	tiên.	Bạn	là	người	trưởng	thành;	bạn	bie� t	rõ	ra�ng	ai	cũng	có
quá	khứ	của	mıǹh	-	những	chuyện	cũ	và	vài	thói	xa�u.	Ne�u	ta� t	cả	câu
chuyện	của	cánh	đàn	ông	đe�u	tuyệt	như	anh	ta	tự	tie� t	lộ	ve� 	bản	thân
mıǹh	thı	̀đe�n	giờ	bạn	đã	tım̀	tha�y	vi	̣hoàng	tử	trong	mơ	ro� i.	Tại	sao	bạn
không	ở	với	một	anh	chàng	hoàn	hảo?	Tại	sao?	Bởi	vı	̀không	ai	tuyệt	đe�n
the� 	cả.
Tuy	nhiên,	bie� t	ra�ng	bạn	mong	mỏi	có	được	những	đie�u	mıǹh	ca�n	và
muo� n,	đàn	ông	đánh	vào	những	đie�m	ye�u	này;	chúng	tôi	bie�n	báo
những	câu	trả	lời	và	những	a�n	tượng	chúng	tôi	tạo	ra	sao	cho	có	vẻ	như
chıńh	là	anh	chàng	có	the� 	đáp	ứng	mọi	nhu	ca�u	và	mong	muo� n	a�y	của
bạn	-	chúng	tôi	bán	“Hạnh	phúc	Mãi	mãi”.	Hãy	nói	với	anh	ta	bạn	đang
tım̀	kie�m	một	người	đàn	ông	có	khả	năng	cam	ke� t,	và	ne�u	thực	sự	quan
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tâm	đe�n	bạn,	anh	ta	sẽ	thoải	mái	nói	với	bạn	anh	ta	cũng	muo� n	bạn	là
của	riêng.	Đie�u	anh	ta	sẽ	không	tho� 	lộ	chıńh	là	chuyện	mo� i	quan	hệ	ga�n
đây	không	thành	công	bởi	vı	̀anh	ta	đã	lừa	do� i.	Hãy	bảo	ra�ng	bạn	thıćh
hẹn	hò	với	một	người	đàn	ông	đo� i	xử	to� t	với	những	đứa	con	của	bạn,	và
anh	ta	sẽ	khie�n	bạn	vui	lòng	ba�ng	những	câu	chuyện	đáng	tự	hào	ve�
việc	anh	ta	yêu	ma�y	đứa	cháu	trai	cháu	gái	của	mıǹh	ra	sao.	Nhưng	anh
ta	có	the� 	sẽ	giữ	kıń	chuyện	có	con	với	người	tıǹh	cũ	đã	bi	̣phụ	bạc,	hoặc
chuyện	không	thăm	nuôi	con	của	mıǹh	quá	một	la�n	mo� i	hai	tháng.	Và	tôi
cam	đoan	với	bạn,	trong	la�n	hẹn	đa�u	tiên	giữa	hai	nguời,	bạn	sẽ	không
nghe	anh	ta	nói	ve� 	tıǹh	hıǹh	tài	chıńh	xa�u	của	anh	ta,	ve� 	chuyện	nhà	anh
ta	bi	̣tic̣h	thu,	hay	chuyện	năm	tua�n	truớc	anh	ta	va�n	đang	so� ng	cùng
mẹ;	thay	vào	đó	anh	ta	sẽ	no� 	lực	cho	bạn	tha�y	chie�c	đo� ng	ho� 	thời	trang,
bộ	com	lê	bóng	mượt	và	chie�c	xe	đẹp	mà	anh	ta	khó	khăn	la�m	mới	giữ
được	suo� t	giai	đoạn	khó	khăn	tài	chıńh.
Đàn	ông	làm	vậy	bởi	nghı	̃ra�ng	ne�u	tie� t	lộ	thông	tin	này	quá	sớm,	chúng
tôi	sẽ	không	tóm	được	bạn.	Bạn	phải	nhớ	ra�ng,	nói	một	cách	hıǹh
tượng,	tận	trong	xương	tủy	chúng	tôi	cha�ng	khác	gı	̀một	con	công	với	bộ
lông	sặc	sỡ,	hay	con	sư	tử	với	chie�c	bờm	màu	cam	bo� c	lửa,	rậm	rạp,	to
lớn:	gio� ng	như	con	công	tro� ng	xòe	bộ	lông	hay	con	sư	tử	đực	vươn
tha�ng	người	trong	đàn	đe� 	thu	hút	các	con	cái,	đàn	ông	xòe	ra	những	thứ
tương	tự	như	tie�n	bạc,	xe	cộ,	trang	phục,	đo� ng	ho� 	và	chức	danh	nha�m
gây	a�n	tượng	với	phụ	nữ.	Sự	phô	trương	ra� t	quan	trọng	đo� i	với	chúng
tôi	-	ta� t	cả	là	pha�n	mo� i	chúng	tôi	ném	xuo� ng	nước	đe� 	thu	hút	lũ	cá;
chúng	tôi	chı	̉muo� n	bạn	ca�n	câu.	Một	người	đàn	ông	bie� t	ra�ng	anh	ta
không	the� 	câu	được	người	phụ	nữ	nào	ne�u	ke� 	ra�ng	mıǹh	đang	túng
qua�n	ra	sao	hoặc	không	có	chút	xıú	quye�n	lực	nào	ở	nơi	làm	việc	hoặc
vợ	cũ	của	anh	ta	thứ	Năm	nào	cũng	lượn	quanh	nhà	đe� 	vie� t	nguệch
ngoạc	“Anh	ta	hoàn	toàn	không	đáng	tin	cậy”	ba�ng	pha�n	đỏ	va� t	ngang
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cánh	cửa	nhà	đe� 	xe.	Anh	ta	tự	khoác	lên	lớp	vỏ	hào	nhoáng	sao	cho	bạn
muo�n	mua	anh	ta.
Thôi	nào,	bạn	thừa	nhận	đi:	phụ	nữ	có	xu	hướng	hỏi	đàn	ông	hai	câu
hỏi,	không	hơn,	trước	khi	họ	quye� t	điṇh	người	đàn	ông	đó	có	phải	là
người	dành	cho	mıǹh	hay	không.	Bạn	nên	bie� t	đie�u	này,	chúng	tôi	sẽ	trả
lời	câu	hỏi	đa�u	tiên	theo	cách	sao	cho	khie�n	chúng	tôi	tỏa	hương	thơm
như	đóa	hoa	ho� ng.	Ơ� 	câu	hỏi	tie�p	theo,	chúng	tôi	sẽ	tım̀	một	cách	còn
khôn	khéo	hơn	đe� 	nói	với	bạn	đie�u	bạn	muo� n	nghe.	Và	một	khi	người
đàn	ông	nói	với	bạn	đie�u	khie�n	anh	ta	có	vẻ	là	người	to� t	nha� t,	bạn	hài
lòng	với	những	gı	̀mıǹh	nghe	và	thay	vı	̀hỏi	tie�p	đe� 	tım̀	ra	được	sự	thật
của	va�n	đe� ,	bạn	nghı	̃ra	sự	thật	của	riêng	bạn.	Bạn	đa�m	chım̀	vào	những
lời	đường	mật	của	anh	ta	-	anh	muo� n	được	cam	ke� t,	anh	yêu	trẻ	con,
anh	là	người	làm	việc	chăm	chı,̉	anh	thıćh	na�u	ăn,	anh	yêu	nghệ	thuật	-
mà	bỏ	qua	không	hỏi	thêm	và	ngay	lập	tức	ba� t	đa�u	tự	nói	với	mıǹh:	“Là
anh	a�y,	chıńh	là	anh	a�y!	O� i,	ơn	Chúa,	con	đã	tım̀	được	anh	a�y!”	Bạn	chı̉
nhıǹ	vào	mặt	to� t	-	những	câu	trả	lời	cho	hai	ca�p	độ	đa�u	tiên	của	việc	tım̀
hie�u	-	gói	ghém	những	lời	đó	lại	và	kha� c	ghi	chúng,	sau	đó	sử	dụng	đe�
biện	minh	cho	tıǹh	yêu	dành	cho	người	bạn	nghı	̃là	người	đàn	ông	“lý
tưởng”,	chứ	không	bao	giờ	suy	xét	-	thường	là	chı	̉suy	xét	khi	đã	quá
muộn	-	ra�ng	giá	như	thăm	dò	sâu	hơn	một	chút	thı	̀bạn	đã	tie�n	ga�n	hơn
tới	con	người	thật	của	anh	ta.
Bạn	không	tım̀	hie�u	sâu	hơn	bởi	vı	̀bạn	sợ	ra�ng	ne�u	như	những	câu	hỏi
vượt	qua	giới	hạn,	anh	ta	sẽ	chạy	tro� n	và	bạn	sẽ	đánh	ma� t	một	người
đàn	ông	to� t.	Anh	ta	không	ke� 	ta� t	cả	sự	thật	bởi	vı	̀sợ	sẽ	không	quye�n	rũ
được	bạn.	Giờ	đây,	ta� t	cả	mọi	người	đe�u	sợ.	Sợ	hãi	và	lảng	tránh	toàn	bộ
sự	thật.
Đừng	tin	truyện	co� 	tıćh.	Cha� c	cha�n,	giá	như	đàn	ông	cung	ca�p	thông	tin
liên	quan	ngay	từ	đa�u	thı	̀đã	to� t	cho	họ	hơn	nhie�u;	nó	không	chı	̉giúp
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đàn	ông	tránh	khỏi	bi	̣buộc	tội	nói	do� i	-	đie�u	này	sẽ	tạo	ra	thêm	ra� t
nhie�u	trạm	thu	phı	́trên	con	đường	đi	tới	những	mo� i	quan	hệ	be�n	vững	-
mà	cha� c	cha�n	cũng	sẽ	cho	người	phụ	nữ	chúng	tôi	thực	sự	muo� n	xây
dựng	quan	hệ	be�n	vững	hie�u	sâu	hơn	ve� 	con	người	thật	của	chúng	tôi.
Thông	thường,	đàn	ông	chúng	tôi	khie�n	cho	mo� i	quan	hệ	không	the� 	tie�n
trie�n	bởi	vı	̀chúng	tôi	sớm	tạo	ra	những	hoài	nghi,	ba�ng	cách	gia�u	gie�m
thông	tin	quan	trọng	khi	cung	ca�p	cho	phụ	nữ	những	đie�u	họ	ca�n	đe�
đưa	ra	quye� t	điṇh	đúng	đa�n	cho	bản	thân.	Khi	một	phụ	nữ	bi	̣ta�n	công
bởi	những	thông	tin	cô	ta	nghı	̃ra�ng	ca�n	phải	được	chia	sẻ	ngay	từ	đa�u,
cô	ta	nghi	ngờ	mọi	thứ,	ke� 	cả	ý	điṇh	của	người	đàn	ông.
Vı	̀vậy	đàn	ông	nên	thành	thật	ngay	từ	đa�u?	Ta� t	nhiên.	Đó	là	đie�u	nên
làm.	Nhưng	chúng	tôi	không	tıǹh	nguyện	làm	việc	này	bởi	vı	̀nói	ra	toàn
bộ	sự	thật	không	chı	̉khie�n	chúng	tôi	trông	nhỏ	bé	hơn	trong	con	ma� t
của	bạn,	mà	nó	còn	khie�n	trò	“đuo� i	ba� t”	vuột	ra	khỏi	ta�m	tay	chúng	tôi
và	đặt	quye�n	điṇh	đoạt	tương	lai	mo� i	quan	hệ	vào	tay	bạn.	Vı	́dụ,	sự	thật
thà	ngay	từ	đa�u	của	một	người	đàn	ông	giúp	bạn	sớm	nhận	ra	những
mo� i	quan	hệ	cũ	có	the� 	ảnh	hưởng	đe�n	tương	lai	của	cả	hai	bạn	như	the�
nào;	cho	bạn	cơ	hội	đe� 	xử	lý	thông	tin;	và	khả	năng	tự	quye� t	điṇh	liệu
bạn	có	the� 	đo� i	mặt	với	những	thứ	khác	bên	cạnh	những	đie�u	to� t	đẹp	mà
anh	ta	đã	nói	với	bạn	trước	đây	không.	Cha� c	cha�n,	có	một	so� 	đàn	ông	sẽ
trưng	ta� t	cả	đo� ng	qua�n	áo	ba�n	của	anh	ta	trước	mặt	bạn.	Nhưng	so� 	này
thật	sự	hie�m.	Cực	hie�m.	Vı	̀vậy	trách	nhiệm	tım̀	ra	sự	thật,	thật	không
may,	là	của	bạn.
Và	bạn	có	được	sự	thật	ba�ng	việc	đào	sâu	thêm	những	câu	hỏi.
Có	phải	bạn	đã	chán	nga�y	việc	trở	thành	nạn	nhân?	Chán	bi	̣người	ta
đùa	bỡn?	Mệt	mỏi	vı	̀tưởng	mıǹh	đã	tım̀	được	ai	đó	và	sau	đó	phát	hiện
ra	anh	ta	không	gio� ng	với	hıǹh	tượng	anh	ta	gây	dựng	nên?	Hãy	ngừng
ngay	việc	tặng	bánh	quy	trước	khi	bạn	có	đa�y	đủ	thông	tin,	thay	vào	đó
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bạn	nên	tım̀	hie�u	ro� i	quye� t	điṇh	liệu	bạn	có	thực	sự	muo� n	chia	sẻ	bản
thân	với	anh	ta	không.
Tôi	xin	cam	đoan	ra�ng	làm	việc	này	sẽ	ca�n	không	quá	ba	câu	hỏi.	Sự	tıǹh
ga�n	như	chưa	bao	giờ	thay	đo� i	với	chúng	tôi:
Câu	hỏi	thứ	1	sẽ	mang	đe�n	cho	bạn	câu	trả	lời	khie�n	đàn	ông	chúng	tôi
trông	tuyệt	nha� t.
Câu	hỏi	thứ	2	sẽ	mang	đe�n	cho	bạn	câu	trả	lời	mà	chúng	tôi	nghı	̃bạn
muo�n	nghe.
Câu	hỏi	thứ	3	sẽ	khai	mở	cho	bạn	sự	thật.
Chúng	tôi	không	có	lựa	chọn	nào	khác	ngoài	việc	nói	ra	sự	thật	sau	đó;
sự	do� i	trá	của	chúng	tôi	không	sâu	đe�n	mức	có	the� 	cưỡng	lại	trực	giác
của	bạn,	đặc	biệt	khi	bạn	ba� t	đa�u	thăm	dò	chúng	tôi	theo	cách	khéo	léo
mà	chı	̉phụ	nữ	mới	có.	Ba�ng	chứng	đây:
CA�U	HO� I	THƯ� 	1:
TẠI	SAO	MO� I	QUAN	HE�̣ 	GA� N	ĐA�Y	CU�A	ANH	ĐO� 	VƠ� ?
Câu	trả	lời	giúp	anh	ta	trông	tuyệt	nha� t:
Anh	đã	co� 	ga�ng	làm	ta� t	cả	những	gı	̀có	the� 	-	anh	đã	làm	việc	chăm	chı,̉	co�
ga�ng	chu	ca�p	cho	cô	ta,	song	cô	ta	không	hie�u	lòng	ham	mê	công	việc
của	anh	nên	không	chiụ	thêm	được	nữa.
Phân	tıćh:
Câu	trả	lời	này	khie�n	anh	ta	có	vẻ	là	một	người	lao	động	chăm	chı,̉	cam
ke� t	hướng	tới	tương	lai.	Nó	cũng	đánh	vào	bản	năng	tự	nhiên	vo� n	có	của
phụ	nữ	-	khie�n	bạn	tự	nói	với	bản	thân,	“Em	sẽ	không	bao	giờ	bỏ	một
người	đàn	ông	đang	co� 	ga�ng	he� t	sức,	em	sẽ	tập	trung	ủng	hộ	anh	a�y.”
CA�U	HO� I	THƯ� 	2:
NE� U	CO� 	A�Y	U� NG	HO�̣ 	ANH	NHIE� U	HƠN,	ANH	SE� 	KHO� NG	CHIA	TAY	CHƯ� ?
Câu	trả	lời	mà	bạn	muo� n	nghe:



https://thuviensach.vn

Hoàn	toàn	cha� c	cha�n.	Anh	muo� n	được	cam	ke� t.	Anh	muo� n	được	so� ng
với	người	tha�u	hie�u	anh,	muo� n	bên	cạnh	anh	và	hie�u	những	gı	̀anh	quan
tâm.	Anh	tım̀	kie�m	ma�u	phụ	nữ	muo� n	cam	ke� t	và	ho� 	trợ	cho	người	đàn
ông	của	họ.
Phân	tıćh:
Anh	ta	nói	với	bạn	những	gı	̀bạn	muo� n	nghe	-	ra�ng	anh	ta	là	một	người
đàn	ông	tận	tâm	đang	tım̀	một	mo� i	quan	hệ	dài	lâu	và	sa�n	sàng	làm
những	gı	̀ca�n	thie� t	đe� 	chăm	sóc	bạn.	Anh	ta	bie� t	những	từ	thông	dụng
khie�n	bạn	ca�n	câu,	và	bây	giờ	anh	ta	sẽ	lùi	lại	đe� 	cho	bạn	tự	đie�n	vào	ta� t
cả	những	ô	tro� ng	-	tưởng	tượng	cảnh	sáng	sáng	anh	ta	bước	ra	khỏi
nhà,	cặp	trong	tay,	làm	việc	chăm	chı	̉vı	̀bạn	và	gia	đıǹh,	sau	đó	trở	ve�
nhà	ro� i	ôm	và	vuo� t	ve	bạn	trong	vòng	tay	khỏe	mạnh	cho	đe�n	khi	bạn
chım̀	vào	gia� c	ngủ.	Ta� t	nhiên,	anh	ta	không	nói	ba� t	kỳ	đie�u	gı	̀ve� 	những
thứ	khác;	anh	ta	chı	̉nói	những	đie�u	bạn	muo� n	nghe.	Đừng	rơi	vào	cho�
người	ta	nói	gı	̀cũng	gật.	Hãy	dùng	câu	sau	đe� 	nhận	ra	ngọn	nguo� n	của
va�n	đe� ...
CA�U	HO� I	THƯ� 	3:
VA�̣ Y	THI�,	NE� U	ANH	TƯ� NG	U� NG	HO�̣ ,	TI�M	KIE�M	LO� NG	CHUNG	THU� Y	TƯ�
CO� 	A�Y,	VA� 	VA� N	LAO	ĐO�̣ NG	CHA�M	CHI�,	VA� 	MO�̣ T	NGƯƠ� I	CHU	CA� P	TO� T,
TẠI	SAO	MO� I	QUAN	HE�̣ 	A�Y	LẠI	ĐO� 	VƠ� ?	ĐIE� U	GI�	ĐA� 	XA�Y	RA	ĐE� 	CO� 	A�Y
PHA� I	NO� I,	“TO� I	KHO� NG	THE� 	CHỊU	ĐỰNG	ĐIE� U	NA�Y	THE�M	NƯ� A”?
Sự	thật:
Đúng	vậy,	anh	đã	tım̀	kie�m	sự	ủng	hộ	a�y	bởi	vı	̀anh	không	the� 	tım̀	tha�y
nó	ở	nhà,	và	anh	gặp	được	người	ủng	hộ	và	trung	thành	hơn.
Phân	tıćh:
Đie�u	duy	nha� t	còn	lại	đe� 	anh	ta	thừa	nhận	đó	là:	nguyên	nhân	đo� 	vỡ	là
do	ngoại	tıǹh,	chứ	không	phải	vı	̀vợ	anh	ta	là	một	phụ	nữ	không	ho� 	trợ
cho� ng.	Ta� t	nhiên,	có	nhie�u	lý	do	te� 	nhi	̣khie�n	anh	ta	phải	lừa	do� i,	nhưng
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thực	te� 	là	mo� i	quan	hệ	tan	vỡ	bởi	vı	̀anh	ta	không	chung	thủy	-	anh	ta	đã
phá	vỡ	quy	ta� c	co� t	ye�u.	Bây	giờ	bạn	bie� t	anh	ta	là	một	anh	chàng	ca�n	cù
đòi	hỏi	sự	ho� 	trợ	và	chung	thủy	trong	một	mo� i	quan	hệ,	nhưng	bạn	cũng
bie� t	ra�ng	anh	ta	có	the� 	sẽ	lừa	do� i	ne�u	cảm	tha�y	không	nhận	được	những
đie�u	mıǹh	ca�n	ở	mo� i	quan	hệ	đó.
Đây	là	một	vı	́dụ	khác:
Tôi	hướng	da�n	một	thıńh	giả	trên	chương	trıǹh	phát	thanh	của	tôi,	Buổi
sáng	của	Steve	Harvey,	tie�p	tục	đào	sâu	hỏi	thêm	người	đàn	ông	khi	cô
a�y	vie� t	ra�ng	mıǹh	nghi	ngờ	anh	ta	không	phải	là	người	cha	to� t.	“Anh	ta
nói	anh	ta	là	một	người	cha	vı	̃đại,”	cô	vie� t,	“và	tán	dương	cả	hai	đứa	con
trai	và	con	gái	của	anh	ta...”
CA�U	HO� I	THƯ� 	1:
QUAN	HE�̣ 	CU� A	ANH	VƠ� I	NHƯ� NG	ĐƯ� A	CON	NHƯ	THE� 	NA�O?
Câu	trả	lời	giúp	cho	anh	ta	trông	tuyệt	nha� t:
Ra� t	tuyệt	vời.	Khi	anh	ở	bên	chúng,	thật	cha�ng	khác	gı	̀những	phút	tha�n
tiên.	Con	trai	anh	trông	gio� ng	anh	-	dẻo	dai	và	khỏe	mạnh.	Còn	con	gái
anh	ra� t	thông	minh	và	xinh	đẹp.	Chúng	là	những	đứa	trẻ	tuyệt	vời.
Phân	tıćh:
Câu	trả	lời	này	khie�n	anh	ta	có	vẻ	như	là	một	người	cha	tuyệt	vời,	tận
tâm	nuôi	dạy	chúng	trở	thành	người	to� t.	Nó	đánh	vào	mong	muo� n	tự
nhiên	của	bạn	tım̀	được	một	người	đàn	ông	chung	thủy	và	vui	vẻ	tham
gia	nuôi	dạy	những	đứa	trẻ	trong	gia	đıǹh	mơ	ước	của	bạn.
CA�U	HO� I	THƯ� 	2:
QUAN	HE�̣ 	CU� A	ANH	VƠ� I	MẸ	BỌN	TRE� 	THE� 	NA�O?
Câu	trả	lời	mà	bạn	muo� n	nghe:
Tuyệt.	Anh	và	cô	a�y	co� 	ga�ng	he� t	sức	đe� 	có	the� 	hòa	thuận	vı	̀lợi	ıćh	của
bọn	trẻ.	Cô	a�y	gây	khó	de� 	cho	anh,	song	lũ	con	anh	xứng	đáng	với	đie�u
đó.
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Phân	tıćh:
Anh	ta	nói	với	bạn	những	gı	̀bạn	muo� n	nghe	-	tự	vẽ	một	bức	tranh	ve�
một	người	đàn	ông	to� t	trong	một	mo� i	quan	hệ	đã	đo� 	vỡ	và	sa�n	sàng	chiụ
đựng	đau	kho� 	và	xung	đột	ne�u	đie�u	đó	có	nghıã	anh	ta	sẽ	được	ở	cùng
con.	Giờ,	anh	ta	trông	như	một	người	hùng	trong	đôi	ma� t	bạn	bởi	vı̀
không	có	gı	̀tuyệt	hơn	đo� i	với	một	người	phụ	nữ	ba�ng	một	người	đàn
ông	sẽ	bẻ	cong	thép	và	nhảy	qua	những	tòa	nhà	cao	ta�ng	đe� 	cứu	con	của
anh	ta.	Bạn	ba� t	đa�u	tưởng	tuợng	anh	ta	đang	xoa	bụng	ba�u	cho	bạn,	đọc
sách	cho	em	bé	và	đứng	bên	bàn	be�p	na�u	bữa	ăn	tại	nhà	cho	cả	gia	đıǹh
trong	khi	bạn	đứng	bên,	nga�m	nhıǹ	đa�y	nguỡng	mộ	người	đàn	ông	đáng
tự	hào	của	bạn.	Đie�u	bạn	bỏ	sót	chıńh	là	anh	ta	nói	ra�ng	vợ	cũ	đã	gây
khó	de� 	cho	anh	ta,	và	ra�ng	anh	ta	thăm	bọn	trẻ	mo� i	khi	có	the� ,	không
nha� t	thie� t	phải	thăm	thuờng	xuyên,	và	cha� c	cha�n	không	phải	trong
những	tıǹh	huo� ng	de� 	chiụ	nha� t.	Hãy	dùng	câu	sau	đe� 	nhận	ra	ngọn
nguo� n	của	va�n	đe� ...
CA�U	HO� I	THƯ� 	3:
NE� U	ANH	VA� 	MẸ	BỌN	TRE� 	KHO� NG	THỰC	SỰ	HO� A	THUA�̣ N,	ĐIE� U	NA�Y
GA�Y	TRƠ� 	NGẠI	RA	SAO	CHO	MO� I	QUAN	HE�̣ 	GIƯ� A	ANH	VA� 	BỌN	TRE� ?
Sự	thật:
U� m,	vı	̀cô	a�y	và	anh	không	thực	sự	hòa	thuận	nên	anh	khó	mà	chăm	lo
được	nhie�u	cho	chúng.	Anh	gặp	chúng	có	lẽ	một	la�n	một	tháng	và	thi
thoảng	nói	chuyện	với	chúng	qua	điện	thoại.	Chı	̉là	có	đôi	chút	xa	cách	vı̀
chuyện	không	hay	đã	xảy	ra	giữa	anh	với	vợ.
Phân	tıćh:
Đie�u	duy	nha� t	anh	ta	còn	lại	đe� 	thừa	nhận	là	người	vợ	cũ	phie�n	toái
ngăn	cản	anh	ta	không	the� 	trở	thành	ông	bo� 	vı	̃đại	như	anh	ta	làm	ra	vẻ
lúc	đa�u.	Mẹ	của	con	anh	ta	có	lẽ	có	lý	do	chıńh	đáng	cho	việc	ca� t	giảm
khoảng	thời	gian	anh	ta	được	ở	cùng	con,	hoặc	cô	ta	là	người	ma� t	trı;́
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trong	cả	hai	trường	hợp,	bạn	sẽ	phải	đương	đa�u	với	vài	khó	khăn	ne�u
bước	vào	mo� i	quan	hệ	với	người	đàn	ông	này	-	cụ	the� 	là	những	phie�n
phức	có	the� 	xảy	ra	trong	quan	hệ	của	bạn	với	cô	vợ	cũ,	và	những	thie�u
sót	thực	sự	mà	anh	ta	có	the� 	có	trong	cương	vi	̣người	cha.
Tım̀	hie�u	sâu	đe�n	tận	ngọn	nguo� n	của	va�n	đe� 	cho	phép	bạn	đưa	ra	quye� t
điṇh	tın̉h	táo	ra�ng	liệu	bạn	có	muo� n	ba� t	đa�u	mo� i	quan	hệ	với	anh	chàng
này	không.
Đie�u	này	không	khó	-	phụ	nữ	thường	tò	mò	ba�m	sinh.	Đa�ng	nào	thı	̀bạn
và	ma�y	cô	bạn	thân	cũng	thường	hỏi	những	câu	gio� ng	nhau	khi	bạn
thuật	lại	chi	tie� t	những	buo� i	hẹn	hò	của	mıǹh	cho	họ	nghe.	Cùng	với	họ,
bạn	tım̀	được	căn	nguyên	của	va�n	đe� 	một	cách	nhanh	chóng.	Hãy	làm
như	vậy	với	anh	ta.	Gạt	sang	một	bên	ta� t	cả	những	ý	niệm	lãng	mạn	và
tie�p	cận	chuyện	này	với	đôi	ma� t	mở	to	cùng	một	tâm	trı	́minh	ma�n.
Vợ	tôi,	Marjorie,	thực	hiện	ra� t	to� t	đie�u	này	khi	chúng	tôi	hẹn	hò.	Ta� t
nhiên,	lúc	đó	cô	a�y	đã	bie� t	những	chuyện	lăng	nhăng	của	tôi;	tôi	là
người	của	công	chúng,	cho	nên	đã	có	nhie�u	chuyện	xa�u	ve� 	tôi	được	phơi
bày	-	cô	a�y	chı	̉ca�n	vài	thủ	thuật	tım̀	kie�m	đơn	giản	trên	Google	là	ta� t	cả
mọi	thứ	cô	muo� n	bie� t	ve� 	tôi,	đie�u	to� t,	đie�u	xa�u,	đie�u	ngớ	nga�n,	những	lời
biạ	đặt,	he� t	thảy	na�m	gọn	trong	tay	cô	a�y.	Tôi	bước	vào	cánh	cửa	nhà	cô
khi	các	mo� i	quan	hệ	của	tôi	mà	công	chúng	bie� t	đã	xa�u	đi	ro� i.	Thuận	lợi
của	tôi	là	ở	cho� 	Marjorie	bie� t	ve� 	con	người	thật	của	tôi;	chúng	tôi	đã	làm
bạn	20	năm	và	đã	hẹn	hò	một	vài	la�n	trước	khi	chúng	tôi	quay	lại	với
nhau,	vı	̀the� 	cô	a�y	đã	nhận	ra	mặt	to� t	của	tôi.	Nhie�u	đie�m	to� t.	Nhưng	đe�
tım̀	hie�u	liệu	tôi	có	thực	sự	sa�n	sàng	chia	sẻ	những	đie�u	to� t	đó	cùng	cô
hay	không,	Marjorie	bie� t	tôi	sẽ	phải	bo� 	sung	vài	đie�u.	Trước	he� t,	cô	đã
hỏi	tại	sao	hai	cuộc	hôn	nhân	đa�u	tiên	của	tôi	không	êm	đẹp.	Tôi	đã	có
sa�n	một	lời	giải	thıćh:
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“Anh	đi	die�n	thành	ra	anh	phải	so� ng	xa	nhà	nhie�u,”	tôi	nói	đơn	giản.
“Đơn	giản	là	khoảng	cách	đã	đa�y	anh	và	cô	a�y	da�n	xa	nhau	và	anh	va�ng
nhà	thường	xuyên.	Anh	đã	làm	việc	và	co� 	ga�ng	vı	̀tương	lai	của	cả	hai,
nhưng	mang	tie�n	ve� 	nhà	không	thôi	chưa	đủ.”
Nha�m	ke� t	thúc	cuộc	truy	va�n,	tôi	nói	với	cô	ra�ng	tôi	đã	cam	ke� t	và	chăm
chı	̉làm	việc	tuy	nhiên	đie�u	này	không	khie�n	Marjorie	thỏa	mãn,	cô	va�n
không	chiụ	buông	tha	mà	hỏi:	“Nhưng	thực	sự	thı	̀đie�u	gı	̀khie�n	anh	quả
quye� t	những	cuộc	hôn	nhân	đó	không	dành	cho	anh?	Có	phải	hôn	nhân
không	hợp	với	anh?”
Tôi	đã	trả	lời	ra� t	to� t	ở	câu	hỏi	đó	-	nói	với	cô	a�y	những	gı	̀tôi	nghı	̃cô
muo� n	nghe,	“Ư� ,	anh	là	một	người	lãng	mạn	và	anh	yêu	ý	tưởng	ke� t	hôn.
Anh	muo� n	một	mo� i	quan	hệ	được	cam	ke� t,	anh	muo� n	một	gia	đıǹh,	và
đie�u	đó	sẽ	không	thay	đo� i	chı	̉vı	̀hai	cuộc	hôn	nhân	đa�u	tiên	không	êm
đẹp.	Anh	có	ra� t	nhie�u,	nhưng	anh	thực	sự	muo� n	chia	sẻ	với	ai	đó	-	một
người	phụ	nữ	có	the� 	chung	thủy	với	anh,	ủng	hộ	anh	khi	anh	ra	ngoài
kie�m	tie�n	đe� 	chăm	lo	cho	gia	đıǹh	mıǹh,	một	người	phụ	nữ	muo� n	chia
sẻ	ta� t	cả	những	phước	lành	trong	cuộc	đời	anh.”	Tôi	trao	đo� i	với	cô	chi
tie� t	ve� 	nguyên	nhân	các	mo� i	quan	hệ	tan	vỡ	-	ve� 	la�n	ke� t	hôn	đa�u	tiên	ke� t
thúc	ra	sao	sau	khi	tôi	xa	nhà	đe� 	trở	thành	die�n	viên	hài,	và	ve� 	một	so�
va�n	đe� 	nảy	sinh	ở	la�n	ke� t	hôn	thứ	hai.
Tôi	cứ	nghı	̃ra�ng	mıǹh	đã	thành	công	-	ra�ng	tôi	đã	nói	đie�u	ca�n	thie� t
khie�n	Marjorie	hài	lòng	với	ý	tưởng	chung	so� ng	cùng	tôi.	Nhưng	cô
không	de� 	dàng	bỏ	qua;	cô	ca�n	nhie�u	thông	tin	từ	tôi	hơn	-	không	phải
bởi	cô	đang	co� 	ga�ng	làm	khó	de� 	tôi,	mà	bởi	cô	thực	sự	muo� n	cha� c	cha�n
ra�ng	trái	tim	của	cô	được	bảo	vệ.	Tha�y	không,	cô	a�y	đã	trải	qua	hai	cuộc
hôn	nhân	không	suôn	sẻ,	và	giờ	cô	đang	so� ng	to� t	-	nuôi	dạy	con	cái,	làm
việc	chăm	chı,̉	và	thực	sự	được	an	toàn	khi	bie� t	mıǹh	ca�n	gı	̀ở	mo� i	quan
hệ	ke� 	tie�p.	Cô	bày	tỏ	ra� t	rõ	ràng	ra�ng	cô	không	ca�n	có	một	mo� i	quan	hệ
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mới	hạnh	phúc	-	ra�ng	việc	so� ng	độc	thân	hoàn	toàn	o� n.	Nhưng	ne�u	cô
tie�n	tới	một	mo� i	quan	hệ	nào	đó	khác,	cô	ca�n	cha� c	cha�n	ra�ng	không	chı̉
mıǹh	cô	sa�n	sàng	cho	đie�u	này,	mà	cả	người	bạn	đời	tương	lai	cũng	phải
sa�n	sàng.	Vı	̀the� 	nên,	vài	ngày	sau	những	cuộc	thảo	luận	ban	đa�u	của
chúng	tôi,	Marjorie	tung	ra	câu	hỏi	thứ	ba:	“Em	hie�u	ra�ng	khi	anh	ba� t
đa�u	trở	thành	die�n	viên	hài	mọi	thứ	không	còn	như	trước,	nhưng	tại
sao	anh	lại	ra	đi?	Làm	ơn	giúp	em	hie�u	được	đie�u	này.”
Tôi	đã	nói	với	cô	a�y	những	gı	̀khie�n	tôi	trông	ra� t	tuyệt	(tôi	là	một	người
lao	động	chăm	chı)̉,	và	trong	cuộc	nói	chuyện	thứ	hai,	tôi	đã	nói	với	cô
a�y	những	đie�u	tôi	nghı	̃ra�ng	cô	a�y	muo� n	nghe	(tôi	là	một	người	lãng
mạn	muo� n	tım̀	kie�m	một	người	đo� ng	cam	cộng	kho� 	trên	đường	đời).
Nhưng	làm	sao	trả	lời	cho	câu	hỏi	thứ	ba	này?	Không	có	thêm	ba� t	kỳ
ta�m	thảm	hay	đệm	nào	tôi	có	the� 	đặt	trên	mặt	sàn,	không	có	ta�m	rèm
nào	tôi	có	the� 	dùng	đe� 	che	cửa	so� ,	không	còn	lớp	sơn	nào	đe� 	tôi	có	the�
quét	lên	trên	tường	khie�n	mıǹh	trông	to� t	hơn.	Tôi	đã	dùng	he� t	mọi	cách
đe� 	tô	vẽ	và	che	la�p	sự	thật,	và	tôi	bie� t	rõ	ra�ng	cô	a�y	sẽ	không	ngừng	đặt
câu	hỏi	cho	đe�n	khi	tım̀	ra	sự	thật,	the� 	nên	sự	thật	là	đie�u	tôi	phải	nói.
Khi	cởi	mở	hơn,	tôi	tie� t	lộ	với	Marjorie	sự	thật	ra�ng	tôi	ke� t	hôn	la�n	đa�u
tiên	khi	còn	quá	trẻ	-	ra�ng	tôi	không	nên	trở	thành	cho� ng	của	ai	đó	ở
tuo� i	24.	Trên	mọi	phương	diện,	tôi	đã	không	đủ	khả	năng	và	thực	sự,
những	thie�u	sót	trong	mo� i	quan	hệ	của	chúng	tôi	là	do	tôi	-	tôi	là	người
phải	chiụ	trách	nhiệm,	không	phải	vợ	cũ	của	tôi.	Ta� t	cả	những	gı	̀tôi	có
the� 	làm	trong	la�n	ke� t	hôn	đa�u	tiên	là	bảo	vệ	vợ	mıǹh	và	tuyên	bo� 	tıǹh
yêu	của	tôi	dành	cho	cô	a�y,	nhưng	tôi	đơn	giản	là	không	có	khả	năng	chu
ca�p	thực	sự	cho	cô	a�y.	Không	chı	̉vậy,	tôi	thậm	chı	́không	có	cả	một	ke�
hoạch	đe� 	chu	ca�p.	Ho� i	chıń	tuo� i,	tôi	đã	bie� t	mıǹh	muo� n	được	lên	ti	vi,
nhưng	tôi	đã	không	làm	ba� t	kỳ	đie�u	gı	̀hữu	ıćh	đe� 	bie�n	đie�u	đó	thành
hiện	thực;	tôi	đã	đậu	đại	học	và	bi	̣đá	ra,	còn	khi	làm	việc	tại	công	ty
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Ford	Motor,	tôi	đã	mơ	mộng	trở	thành	một	ngôi	sao,	nhưng	không	tım̀
ra	cách	hữu	hiệu	và	thực	te� 	nào	đe� 	thực	sự	trở	thành	một	ngôi	sao.	“Ne�u
vợ	cũ	của	anh	không	tin	tưởng	vào	tương	lai	của	anh,	anh	không	the� 	nói
ra�ng	anh	va�n	tin	tưởng	vào	đie�u	a�y”,	tôi	nói	với	Marjorie.	“Tuy	nhiên,
anh	đã	cáu	ga� t	với	cô	a�y	và	ba� t	kỳ	ai	khác	không	ủng	hộ	tương	lai	của
anh.	Thực	sự	là,	anh	không	chiụ	đựng	được	đie�u	đó.”
Tôi	tie�p	tục	ke� 	cho	cô	a�y	nghe	ra�ng	ngay	khi	ke� t	hôn	la�n	thứ	hai,	sự
nghiệp	của	tôi	đang	nở	rộ	như	the� 	nào	và	tôi	đang	ba� t	đa�u	hưởng	thụ
thành	công	của	mıǹh	theo	những	cách	làm	hủy	hoại	quan	hệ	a�y	ra	sao.
Dù	lý	do	có	là	gı	̀đi	nữa,	khi	buộc	phải	thực	sự	đào	sâu	go� c	re� 	va�n	đe� ,	tôi
luôn	luôn	đi	đe�n	cùng	một	ke� t	luận:	những	hành	động	của	tôi	là	sai;
cách	cư	xử	của	tôi	đã	không	hưóng	tới	việc	xây	dựng	một	cuộc	hôn	nhân
thành	công.
Ba�ng	việc	thăm	dò,	Marjorie	đã	tım̀	ra	sự	thật	ở	tôi.	Việc	thừa	nhận	ra�ng
bản	thân	mıǹh	đã	bực	bội,	đã	không	có	một	ke� 	hoạch,	và	đã	rời	bỏ	người
vợ	đa�u	tiên	bởi	vı	̀bản	thân	chưa	chua�n	bi	̣sa�n	sàng,	không	giúp	tôi	vẽ
được	hıǹh	ảnh	mıǹh	như	một	người	đàn	ông	to� t,	theo	ba� t	kỳ	nghıã	nào.
Việc	thừa	nhận	đã	lừa	do� i	ở	la�n	ke� t	hôn	thứ	hai	rõ	ràng	là	càng	không
khie�n	tôi	giành	đie�m	hơn	trong	ma� t	Marjorie.	Nhưng	đó	là	sự	thật,	và	sự
thật	đó	giúp	Marjorie	có	the� 	thực	sự	cha�p	nhận	những	gı	̀cô	đang	sa�p
giao	ke� t,	và	buộc	tôi	phải	tım̀	ra	cách	hữu	hiệu	đe� 	hạn	che� 	những	thie�u
sót	của	bản	thân	ne�u	muo� n	hôn	nhân	với	Marjorie	hạnh	phúc.
Sau	cuộc	nói	chuyện,	Marjorie	đe� 	ý	tôi	chăm	chú	hơn,	quan	sát	những
hành	động	của	tôi	và	công	nhận	ra�ng	giờ	tôi	đã	khác	-	ra�ng	tôi	đang	làm
những	gı	̀khả	dı	̃đe� 	mo� i	quan	hệ	của	chúng	tôi	êm	đẹp.	Khi	đi	die�n,	tôi	sẽ
nha�n	tin	ba� t	cứ	khi	nào	có	the� ,	cô	a�y	bie� t	có	the� 	gọi	đe�n	phòng	tôi	mọi
lúc	và	tôi	sẽ	trả	lời	điện	thoại,	và	ne�u	cô	a�y	ở	bên	cạnh,	tôi	sẽ	không	la�y
băng	dıńh	dán	điện	thoại	vào	đùi	trước	khi	đi	ngủ	đe� 	cho	cô	a�y	không
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the� 	canh	xem	ai	gọi	điện	và	nha�n	tin	cho	tôi.	Cô	a�y	tha�y	một	người	đàn
ông	đang	da�n	thoát	khỏi	quá	khứ	và	sa�n	sàng	cho	tıǹh	yêu	đıćh	thực,	và
cô	cảm	tha�y	hài	lòng.	Không	lâu	sau	cô	nói,	“Em	muo�n	anh.	Anh	là	người
đàn	ông	của	đời	em.”
Nhưng	cô	phải	tự	mıǹh	khám	phá	đie�u	a�y,	sau	khi	thu	nhận	thông	tin,
đánh	giá	chúng,	và	đi	đe�n	vài	ke� t	luận	ve� 	chuyện	cô	a�y	sẽ	dung	thứ
những	gı	̀và	không	dung	thứ	những	gı.̀	Cô	đã	không	tie�n	hành	việc	này
theo	cách	gây	khó	chiụ;	cô	chı	̉đơn	giản	hỏi	những	câu	hỏi	tha�ng	và	tie�p
tục	đào	sâu	cho	đe�n	khi	cô	đạt	được	kho	báu	-	sự	thật.
Hãy	bie� t	ra�ng	bạn	cũng	có	the� 	làm	vậy,	và	đó	là	đie�u	bạn	sẽ	phải	làm	một
cách	trơn	tru	và	kiên	trı.̀	Bạn	không	the� 	tra	hỏi	anh	chàng	đó	như	bạn	là
Bill	Duke	trong	phim	Menace	II	Society,	cảnh	die�n	viên	chıńh	đang	ngo� i
dưới	ánh	đèn	sáng	chói	trong	phòng	tha�m	va�n,	vã	mo� 	hôi	và	la�p	ba	la�p
ba�p	khi	Bill	nhıǹ	cha�m	cha�m	vào	anh	ta	với	ánh	ma� t	hıǹh	viên	đạn	và
tuyên	bo� ,	“Mày	bie� t	là	mày	phạm	tội,	phải	không?”	mo� i	la�n	kẻ	tıǹh	nghi
mở	miệng.	Không	một	anh	chàng	nào	sa�n	sàng	ngo� i	yên	cho	một	bài
tra� c	nghiệm	phát	hiện	nói	do� i	cùng	những	chie�n	thuật	tha�m	va�n	theo
kie�u	nhà	binh	cả.
Tuy	nhiên,	chúng	tôi	sẽ	trả	lời	một	cách	trung	thực	trong	một	khoảng
thời	gian	nha� t	điṇh.	Hãy	hỏi	những	câu	hỏi	này	trong	khoảng	thời	gian
90	ngày	được	giới	thiệu	ở	cuo� n	sách	Cư	xử	như	đàn	bà,	suy	nghĩ	như	đàn
ông,	bạn	sẽ	có	nhie�u	thời	gian	đe� 	tım̀	hie�u	sự	thật.	Ne�u	bạn	thực	sự
muo� n	bie� t	được	bản	cha� t	của	sự	việc,	hãy	nói	với	anh	ta,	“Em	chı	̉tım̀
kie�m	sự	trung	thực	-	Em	thực	sự	pha�n	khıćh	khi	một	người	đàn	ông	nói
sự	thật,”	ro� i	thı	̀anh	ta	sẽ	do� c	he� t	tâm	can	bởi	vı	̀lời	hứa	hẹn	được	làm
chuyện	a�y	cùng	bạn	cha�ng	khác	gı	̀thuo� c	nói	thật	đo� i	với	đàn	ông:	“Có
phải	em	nói	ra�ng	sự	thật	làm	em	pha�n	khıćh?	Được!	Đo� ng	ý!	Ư� 	thı	̀anh
đã	ở	cùng	ma�y	gã	người	lùn.	Và	sau	đó	bọn	anh	lôi	ra	ma�y	con	khı.̉..”
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U�m,	có	lẽ	anh	ta	sẽ	không	ke� 	cho	bạn	ve� 	ta� t	tật	những	gã	người	lùn	và
những	con	khı	̉từng	có	trong	đời	anh	ta.	Nhưng	anh	ta	sẽ	sa�n	sàng	cung
ca�p	cho	bạn	sự	thật	ne�u	bạn	sa�n	sàng	thực	hiện	hành	động	ca�n	thie� t	đe�
có	được	nó.
CA� CH	CHƯNG	DIE�̣ N	LA� 	TA�T	CA�
ĐƯ� NG	ĐE� 	NGA�Y	“TO� I	TE�̣ ”	CU�A	BẠN	TRƠ� 	THA� NH	NGA�Y	“MAY	MA� N”	CU�A
CO� 	TA
Không	gı	̀kıćh	thıćh	đàn	ông	hơn	những	đường	cong	duyên	dáng	trên	cơ
the� 	bạn,	làn	da	miṇ	màng,	hıǹh	dáng	của	đôi	ma� t	bạn,	và	cái	bıũ	môi	của
bạn	-	đôi	ba�p	chân	mang	đôi	giày	cao	gót	gợi	cảm,	cách	bạn	uye�n	chuye�n
lướt	qua	căn	phòng,	và	mọi	bộ	phận	trên	cơ	the� 	bạn	chuye�n	động	theo
một	cách	hoàn	hảo,	hòa	điệu	tuyệt	vời.	Những	đie�u	đó	khie�n	chúng	tôi
mê	đa�m.	Đó	dứt	khoát	là	đie�u	đa�u	tiên	chúng	tôi	đe� 	ý	đe�n	nơi	bạn	-	luôn
là	the� .
Chúng	tôi	không	quan	tâm	bạn	làm	việc	ở	đâu.
Chúng	tôi	không	quan	tâm	bạn	kie�m	được	bao	nhiêu	tie�n.
Chúng	tôi	không	quan	tâm	liệu	bạn	có	the� 	nói	một	vài	câu	trôi	chảy	hay
không,	thực	sự	là	vậy	-	ıt́	nha� t	là	vào	lúc	mới	đang	quye� t	điṇh	liệu	có	nên
co� 	thu	hút	sự	chú	ý	của	bạn.	(Khi	buộc	phải	chọn	một	đo� i	tác	đe� 	sinh
con	cùng,	chúng	tôi	có	xu	hướng	kén	chọn	hơn	một	chút.)
Ta� t	cả	những	gı	̀một	người	đàn	ông	quan	tâm	trong	la�n	đa�u	gặp	gỡ	là	vẻ
ngoài	của	người	phụ	nữ,	cô	a�y	ăn	vận	ra	sao,	và	cô	a�y	sẽ	như	the� 	nào	khi
tay	trong	tay	đi	dạo	cùng	chúng	tôi.	Đo� i	với	cánh	đàn	ông,	các	thứ	a�y	nói
lên	những	đie�u	sau	ve� 	bạn:
BẠN	CO� 	QUAN	TA�M	ĐE� N	BA� N	THA� N
Giả	sử	làn	da	của	bạn	nhợt	nhạt,	móng	tay	thı	̀sứt	mẻ,	bàn	chân	trông
gio� ng	như	bạn	vừa	chạy	việt	dã	ba�ng	chân	tra�n,	thợ	làm	tóc	thậm	chı́
còn	cha�ng	nhớ	tên	bạn	nữa,	kie�u	tóc	quá	lo� i	mo� t,	và	tủ	qua�n	áo	thı	̀trông
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như	được	gửi	tha�ng	đe�n	từ	kho	qua�n	áo	trong	một	bộ	phim	dài	tập	ở
thập	niên	1980.	Đie�u	đó	tie� t	lộ	gı	̀ve� 	bạn?	Cha�ng	có	gı	̀to� t	cả,	tôi	chı	̉nói
the� 	thôi.	Với	một	người	đàn	ông	-	chậc,	hay	với	ba� t	kỳ	ai	đang	chứng
kie�n	-	đie�u	đó	thực	sự	đã	hét	to	với	chúng	tôi	ra�ng,	“Mặt	tôi,	cơ	the� 	tôi,
qua�n	áo	tôi	cha�ng	có	gı	̀đặc	biệt	cả	-	hoàn	toàn	không	xứng	đáng	với
thời	gian	và	sự	chú	ý	của	ba� t	kỳ	ai,	thậm	chı	́cả	của	tôi.”	Tuy	nhiên,
người	phụ	nữ	mà	thoạt	nhıǹ	ta	đã	bie� t	là	luôn	đe� 	ý	chăm	sóc	bản	thân	-
chăm	sóc	da	mặt	và	ca� t	sửa	móng	tay	(hoặc,	ne�u	cô	a�y	không	đủ	khả
năng	đe� 	đe�n	spa,	cô	a�y	có	the� 	tự	tạo	ra	spa	cho	riêng	mıǹh	tại	nhà),
trang	đie�m	tự	nhiên	và	ha�p	da�n,	đe� 	kie�u	tóc	làm	tôn	lên	vẻ	đẹp	be� 	ngoài,
qua�n	áo	và	giày	có	phong	cách	-	thı	̀ta� t	cả	toát	lên	ra�ng,	“Tôi	thực	sự	yêu
thıćh	bản	thân,	ne�u	nhıǹ	vào	tôi	bạn	sẽ	nhận	ra	đie�u	a�y.”	Đàn	ông	đánh
giá	cao	những	phụ	nữ	bie� t	coi	trọng	bản	thân,	bởi	vı	̀đie�u	đó	thường	có
nghıã	ra�ng	những	phụ	nữ	đó	hạnh	phúc	với	bản	thân	mıǹh	và	coi	trọng
giá	tri	̣của	bản	thân.	Ha�n	nhiên,	chúng	tôi	không	nga�n	ngại	nói	ra�ng	bạn
xinh	đẹp.	Nhưng	ne�u	chúng	tôi	có	ý	điṇh	quan	hệ	với	bạn,	chúng	tôi
không	muo� n	phải	chiụ	trách	nhiệm	ve� 	việc	làm	sao	cho	bạn	yêu	quý	bản
thân	mıǹh.	Đa�y	là	đie�u	quá	sức	đo� i	với	đàn	ông,	thành	ra	thay	vı	̀tưởng
tượng	cảnh	chúng	tôi	phải	tự	mıǹh	gánh	vác	trách	nhiệm	lớn	lao	a�y,
chúng	tôi	chı	̉ca�n	tım̀	kie�m	một	người	phụ	nữ	trông	có	vẻ	bie� t	tự	chăm
sóc	cho	bản	thân.
BẠN	QUAN	TA�M	ĐE� N	HI�NH	A� NH	CU�A	MI�NH	TRONG	MA�T	ANH	TA
Giả	sử	bạn	ở	câu	lạc	bộ	với	một	chie�c	váy	hơi	quá	bó,	co� 	áo	có	vẻ	khoét
hơi	quá	sâu,	trang	đie�m	hơi	quá	đậm,	mái	tóc	hơi	quá	bo� ng	và	rõ	ràng	là
tóc	giả,	và	đôi	giày	thı	̀hơi	quá	cao.	O� i,	bạn	có	lẽ	thực	sự	lôi	cuo� n	được
vài	người	khi	ăn	mặc	theo	kie�u	đó.	Nhưng	tôi	có	the� 	cam	đoan	với	bạn
ra�ng	những	người	đàn	ông	tie�p	cận	bạn	đe�u	nha�m	tıńh	vài	phép	toán
đơn	giản:	hai	ly	Long	Island	+	ba	điệu	nhảy	+	vài	cuộc	hẹn	hò	nửa	vời
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không	ca�n	ma�y	no� 	lực	=	một	la�n	quan	hệ	chớp	nhoáng,	cha�ng	ca�n	ba� t	kỳ
cam	ke� t	nào	cả.	Người	phụ	nữ	sẽ	chı	̉có	được	những	người	đàn	ông	sa�n
sàng	ném	tha�ng	cô	ta	vào	danh	mục	“cá	đe� 	chơi	(chơi	xong	ro� i	bỏ)”	cực
kỳ	chóng	vánh.	Bạn	còn	nhớ	đie�u	tôi	đã	nói	trong	Cư	xử	như	đàn	bà,	suy
nghĩ	như	đàn	ông	ve� 	“cá	đe� 	chơi”	không?	Cô	ta	là	người	gửi	đi	tıń	hiệu
ra�ng	mıǹh	hoàn	toàn	không	có	quy	ta� c,	không	có	yêu	ca�u	nào	he� t,	cũng
không	có	lòng	tự	trọng	và	ra�ng	cánh	đàn	ông	chúng	tôi	có	the� 	đo� i	đãi
với	cô	ta	theo	ba� t	kỳ	cách	nào	chúng	tôi	va�n	hay	làm	và	tuyệt	đo� i	không
ca�n	no� 	lực	đe� 	duy	trı	̀mo� i	quan	hệ	be�n	vững.	Thực	te� ,	đie�u	duy	nha� t
chúng	tôi	tha�y	ở	người	phụ	nữ	đó	là	da�u	hiệu	của	sự	tuyệt	vọng,	sự	hèn
mọn,	và	trên	đa�u	cô	ta	có	cái	bảng	hiệu	nê	ông	nha�p	nháy,	“Tıǹh	một
đêm!”	-	ro� i	ngay	khi	đêm	vui	vẻ	a�y	qua	đi,	chúng	tôi	không	phải	bận	tâm
đe�n	cô	ta	thêm	nữa.	Người	phụ	nữ	ăn	mặc	luộm	thuộm	cũng	gửi	tıń
hiệu	đe�n	chúng	tôi:	(a)	bạn	không	có	khả	năng	tự	làm	đẹp	bản	thân,
ra�ng	bạn	không	bie� t	phải	làm	sao	đe� 	khie�n	bạn	trông	nóng	bỏng,	và	ra� t
có	the� 	bạn	có	vài	va�n	đe� 	ve� 	vệ	sinh;	(b)	bạn	không	quan	tâm	đe�n	vẻ	be�
ngoài	và	có	the� 	khie�n	anh	ta	bo� i	ro� i	ne�u	giới	thiệu	bạn	với	những	gã	bạn
thân	hay	gia	đıǹh;	và	(c)	bạn	là	chủ	một	ngôi	nhà	bừa	bộn.	Không	đie�u
nào	trong	so� 	đó	kıćh	thıćh	được	chúng	tôi.	Không	một	đie�u	nào.
Chúng	tôi	sẽ	chú	ý	và	tie�p	cận	một	phụ	nữ	ăn	mặc	gợi	cảm	/	gọn	gàng	-
tinh	te� 	và	ha�p	da�n	hơn	kie�u	gợi	cảm	/	khiêu	khıćh	hoặc	quá	đo� i	giản	di.̣
Một	phụ	nữ	trông	hài	hòa	và	ha�p	da�n	-	người	khéo	léo	chưng	diện	vẻ
ngoài	mà	không	quá	phô	trương,	bie� t	cách	ăn	mặc,	tạo	kie�u	tóc	và	trang
đie�m	sao	cho	đạt	được	hiệu	ứng	to� t	-	sẽ	là	người	nói	với	đàn	ông	ra�ng,
“Em	xinh	đẹp,	em	đáng	được	tôn	trọng,	anh	có	the� 	giới	thiệu	em	với	mẹ
và	các	anh	em	của	anh	mà	không	cảm	tha�y	ba� t	tiện	hay	xa�u	ho� .	“
BẠN	SE� 	KHIE� N	CHU� NG	TO� I	TRO� NG	TUYE�̣ T
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Đây	là	đie�u	cực	kỳ	quan	trọng	đo� i	với	đàn	ông.	Đây	là	một	trong	so�
những	đie�u	đa�u	tiên	sẽ	xua� t	hiện	trong	tâm	trı	́khi	chúng	tôi	nhıǹ	tha�y
bạn	-	Tôi	sẽ	miêu	tả	cô	a�y	với	những	cậu	bạn	tôi	the� 	nào	nhı?̉	Cô	a�y	sẽ
trông	the� 	nào	trong	vòng	tay	tôi	tại	bữa	tiệc	chiêu	đãi?	Hay	tại	một	trận
đa�u	của	đội	Yankees?	Ne�u	tôi	da�n	cô	a�y	ve� 	nhà	đe� 	gặp	mặt	gia	đıǹh,	họ
sẽ	nhận	xét	ve� 	cô	a�y	the� 	nào?	Trong	khoảnh	kha� c	đa�u	tiên	nhıǹ	bạn,	một
người	đàn	ông	đã	kip̣	đánh	giá	cách	hành	xử	của	bạn	trong	những	hoàn
cảnh	cụ	the� 	-	bạn	sẽ	ăn	mặc	ra	sao	khi	anh	ta	đưa	bạn	đi	dạo	công	viên,
khi	hai	người	cùng	nhau	đe�n	nhà	thờ,	khi	bạn	đi	chơi	ở	câu	lạc	bộ	hay
dùng	bữa	to� i	với	bạn	bè	của	anh	ta,	khi	anh	ta	da�n	bạn	ra	ma� t	đo� ng
nghiệp	của	mıǹh,	go�m	cả	những	người	na�m	quye�n	quye� t	điṇh	ve� 	tie�n
lương	và	cơ	hội	thăng	tie�n	của	anh	ta.	Chúng	tôi	xem	xét	và	đánh	giá
mọi	thứ,	xua� t	phát	đie�m	dựa	vào	vẻ	ngoài	của	bạn.	Ngay	cả	trong	vô
thức,	chúng	tôi	cũng	sẽ	xem	xét	bạn	toàn	diện	từ	cách	bạn	cột	tóc	ra	sao,
móng	tay	của	bạn	trông	the� 	nào,	qua�n	áo	của	bạn	phù	hợp	ra	sao	với
những	ba�p	chân	khoe	ra	trên	đôi	giày	cao	gót	và	cơ	the� 	bạn	trông	ra	sao
ở	trạng	thái	tự	nhiên.	Ne�u	bạn	trông	ha�p	da�n,	chúng	tôi	ngay	lập	tức
hıǹh	dung	bạn	ở	bên	cạnh	chúng	tôi	trong	tương	lai,	cùng	chúng	tôi
bước	tie�p	ve� 	phıá	trước.	Chúng	tôi	đánh	giá	ra�ng	bạn	có	the� 	là	mảnh
ghép	phù	hợp	giúp	chúng	tôi	hoàn	thành	ba	đie�u	quan	trọng	nha� t	đo� i
với	người	đàn	ông:	chúng	tôi	là	ai,	chúng	tôi	làm	gı,̀	và	chúng	tôi	kie�m
được	bao	nhiêu.	Đie�u	này	ra� t	quan	trọng	bởi	vı	̀vẻ	be� 	ngoài	là	ta� t	cả	đo� i
với	đàn	ông;	cảm	nhận	như	the� 	nào,	thực	tại	như	the� 	a�y.	Đie�u	này	hoàn
toàn	tự	nhiên.	Nó	không	phải	do	được	dạy	bảo	hay	học	hỏi	-	nó	là	ba�m
sinh.	Ta� t	cả	các	loài	động	vật	đe�u	dùng	một	cái	gı	̀đó	đe� 	làm	chúng	trở
lên	ha�p	da�n	hơn	-	đe� 	trông	hung	hãn	nha� t,	ha�p	da�n	nha� t	đàn:	những	con
công	có	bộ	lông	sặc	sỡ	đe�n	không	ngờ;	những	con	sư	tử	có	bờm	rực	lửa,
rậm	rạp;	những	con	voi	có	cặp	ngà	dài,	mạnh	mẽ.	Đàn	ông	chúng	tôi	có



https://thuviensach.vn

tie�n	và	vẻ	be� 	ngoài	-	đo� ng	ho� 	đẹp,	xe	thời	thượng,	công	việc	đáng	ghen	tị
có	chức	danh	đâu	ra	đó.	Và	chúng	tôi	có	người	phụ	nữ	của	riêng	mıǹh.
Người	phụ	nữ	xinh	đẹp,	ăn	mặc	chın̉	chu	đi	bên	cạnh	chıńh	là	bie�u
tượng	cho	ba	động	lực	quan	trọng	da�n	da� t	chúng	tôi	và	cha� c	cha�n	là
giúp	kha�ng	điṇh	giá	tri	̣của	chúng	tôi	trước	mặt	mọi	người.	Ne�u	bạn
đang	ở	trong	vòng	tay	một	người	đàn	ông,	trông	vô	cùng	lộng	la�y,	hoàn
toàn	ưa	nhıǹ,	và	tư	the� 	đường	hoàng,	thı	̀mọi	con	ma� t	sẽ	đo� 	do� n	ve� 	phıá
hai	bạn	ro� i	tự	hỏi,	“Che� t	tiệt,	tha�ng	cha	a�y	làm	nghe� 	gı	̀nhı?̉	Ha�n	cha� c
phải	ra� t	khá.”	Trong	the� 	giới	đàn	ông,	sự	tự	tôn	đó	he� t	sức	ca�n	thie� t,	một
đie�u	chúng	tôi	không	the� 	so� ng	mà	không	có.	Ha�u	he� t	phụ	nữ	tôi	bie� t
thường	đi	mua	sa�m	khi	họ	cảm	tha�y	buo� n.	Cánh	đàn	ông	chúng	tôi	thı̀
ca�n	nâng	cao	lòng	tự	tôn.	Và	một	la�n	đi	dạo	với	người	phụ	nữ	xinh	đẹp
có	the� 	mang	lại	cảm	giác	mạnh	mẽ	cha�ng	khác	gı	̀đánh	được	cú	ăn	đie�m
quye� t	điṇh	trong	một	trận	bóng	chày	vậy.
Một	người	phụ	nữ	quan	tâm	đe�n	bản	thân	và	cách	cô	hiện	diện	trước
mọi	người,	một	người	giúp	nâng	ta�m	giá	tri	̣của	chúng	tôi,	chıńh	là	ma�u
phụ	nữ	sẽ	nhận	được	sự	chú	ý	của	chúng	tôi;	cô	a�y	là	người	sẽ	khie�n	gã
đàn	ông	nuo� t	ực	chén	rượu,	vo� 	lưng	đám	bạn	của	mıǹh,	ro� i	rảo	bước
qua	đám	đông	trong	câu	lạc	bộ	chı	̉đe� 	mời	bạn	một	điệu	nhảy,	hay	tie�n
tới	khu	vực	rau	củ	quả	tại	một	cửa	hàng	tạp	hóa	giả	đò	hỏi	ve� 	sự	khác
nhau	giữa	cà	chua	chıń	đỏ	thường	và	cà	chua	Roma	chı	̉đe� 	nha�m	ba� t
chuyện	cùng	bạn.
Trước	khi	bạn	cảm	tha�y	khó	chiụ	ve� 	những	gı	̀tôi	đang	nói	ở	đây,	hãy
nhớ	ra�ng	trie� t	lý	này	tôi	học	được	từ	mẹ	mıǹh,	bà	luôn	ăn	mặc	chın̉h	te�
ba� t	cứ	khi	nào	bà	rời	khỏi	nhà	-	và	bà	làm	đie�u	này	ngay	cả	khi	đã	ke� t
hôn.	Chıńh	bà	đã	dạy	các	chi	̣em	gái	của	tôi	chın̉h	sửa	đa�u	tóc,	mặc	qua�n
áo	đẹp	và	trang	đie�m	nhẹ	trước	khi	họ	ra	khỏi	nhà	-	ke� 	cả	khi	họ	chı	̉đi
đe�n	cửa	hàng	đe� 	mua	một	gói	kẹo	cao	su,	đie�u	quan	trọng	là	họ	bước
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vào	cửa	hàng	một	cách	“đường	hoàng”.	“Hãy	cư	xử	một	cách	đường
hoàng	đe� 	ıt́	nha� t	khi	bạn	gặp	một	người	đàn	ông,	anh	ta	có	the� 	tự	nhủ,
‘O� ,	đó	là	một	phụ	nữ	đàng	hoàng’.	I�t	nha� t	anh	ta	bie� t	ra�ng	mıǹh	đang
giao	thiệp	với	một	người	bie� t	tự	chăm	sóc	bản	thân.”	Cách	bạn	ăn	mặc
the� 	hiện	một	pha�n	con	người	bạn.	Ne�u	bạn	nghiêm	túc	mở	lòng	cho	một
mo� i	quan	hệ,	tại	sao	lại	đe� 	lỡ	cơ	hội	gặp	gỡ	ai	đó	chı	̉vı	̀bạn	không	ăn
mặc	tử	te� 	trước	khi	rời	nhà?	Tôi	đang	nói	với	bạn,	một	người	phụ	nữ
độc	thân	nghiêm	túc	tım̀	kie�m	một	nửa	của	đời	mıǹh	thı	̀không	the� 	ăn
mặc	luộm	thuộm	suo� t	nhie�u	ngày	trời.	Ra� t	có	the� ,	Quý	ngài	phù	hợp	của
bạn	đang	hiện	diện	đây	đó	và	bạn	phải	chua�n	bi	̣sa�n	sàng	đe� 	trông	gio� ng
như	một	Quý	cô	phù	hợp.	Và	ne�u	bạn	trông	không	gio� ng	vậy,	người	đàn
ông	cũng	sẽ	không	cho	ra�ng	bạn	phù	hợp.
Thay	vào	đó,	anh	ta	sẽ	chı	̉chú	ý	người	phụ	nữ	luôn	quan	tâm	tới	trang
phục	của	mıǹh	dù	chı	̉đe� 	đi	tới	tiệm	tạp	hóa.	Ngày	“to� i	tệ”	của	bạn	có	the�
hoàn	toàn	là	ngày	“may	ma�n”	của	cô	a�y	-	vào	thời	kha� c	người	đàn	ông
tha�y	cả	hai	bạn	và	quye� t	điṇh	anh	ta	sẽ	tie�p	cận	người	phụ	nữ	nào,	tôi
cam	đoan	với	bạn	ra�ng	người	phụ	nữ	có	sự	chua�n	bi	̣kia	sẽ	được	anh	ta
chú	ý	đa�u	tiên.
Luôn.	Là.	Vậy.
Vậy	tại	sao	bạn	không	thực	hiện	một	trong	những	kha�u	hiệu	yêu	thıćh
của	tôi	-	đie�u	tôi	luôn	tuân	theo:	chua�n	bi	̣sa�n	cho	một	cơ	hội	ro� i	cha�ng
có	cơ	hội	nào	va�n	to� t	hơn	là	có	một	cơ	hội	mà	lại	không	được	chua�n	bi.̣
Đie�u	này	cũng	không	khác	với	cách	bạn	kha�ng	điṇh	bản	thân	tại	nơi	làm
việc.	O� ng	chủ	của	bạn	sẽ	quye� t	điṇh	ve� 	so� 	tie�n	bạn	kie�m	được,	vi	̣trı	́hiện
tại	của	bạn,	chức	vụ	sa�p	tới	của	bạn,	bạn	có	nên	trở	thành	người	đại
diện	công	ty	hay	không,	không	chı	̉căn	cứ	trên	thái	độ	với	công	việc	và
đóng	góp	của	bạn	cho	những	va�n	đe� 	then	cho� t,	mà	còn	căn	cứ	vào	cách
ăn	mặc	của	bạn	nữa.	Bạn	bie� t	đie�u	này	là	thật.	O� ng	ta	sẽ	không	chọn
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nhân	viên	mặc	bộ	đo� 	nhe�ch	nhác,	đa�u	bù	tóc	be� t	và	ma� c	chứng	hôi
miệng	kinh	niên	đe� 	ngo� i	trong	cuộc	họp	hội	đo� ng	quản	tri	̣hay	phát	bie�u
tại	buo� i	đại	hội	co� 	đông	quan	trọng;	ông	ta	sẽ	chọn	nhân	viên	đã	sử
dụng	ıt́	nha� t	một	pha�n	thu	nhập	của	mıǹh	đe� 	sa�m	vài	bộ	qua�n	áo	lic̣h	sự,
một	kie�u	tóc	hợp	mo� t,	móng	tay	đe�u	tăm	ta�p	và	có	phong	thái	khỏe
mạnh	đe� 	đại	diện	cho	công	ty	-	trở	thành	đại	sứ	hıǹh	ảnh	to� t	nha� t	mà
công	ty	muo� n	đưa	ra.	O� ng	chủ	của	bạn	không	muo� n	mọi	người	nhıǹ	vào
người	đại	diện	cho	công	ty	và	đưa	ra	hàng	loạt	những	đánh	giá	ba� t	lợi
căn	cứ	trên	vẻ	be� 	ngoài	của	người	đó.
Mới	hôm	trước	tôi	vừa	giải	thıćh	đie�m	này	cho	nhân	viên	của	mıǹh	khi
tôi	nhận	tha�y	một	vài	người	ue� 	oải	đe�n	công	ty	trong	bộ	dạng	ra� t	kém
chuyên	nghiệp.	Tôi	đã	nói	với	họ	ra�ng	dù	họ	có	vừa	trải	qua	một	buo� i	to� i
to� i	tệ	đi	chăng	nữa,	tôi	cũng	không	muo� n	nhận	ra	đie�u	a�y	ở	đa�u	tóc	hay
trang	phục	của	họ.	Tôi	không	ca�n	phải	bie� t	họ	đang	phải	trải	qua	giai
đoạn	khó	khăn	dựa	trên	bie�u	hiện	của	họ	ở	văn	phòng.	Tôi	bie� t	có
những	chuyện	không	o� n	xảy	ra	với	họ	ở	nhà	-	tôi	hie�u	ra�ng	đang	có
chuyện	xảy	ra	khie�n	bạn	cảm	tha�y	vướng	vıú	với	bộ	đo� ng	phục	cùng	đôi
giày	cao	gót,	trong	khi	qua�n	jean	và	dép	sandal	mang	lại	cho	bạn	cảm
giác	thoải	mái,	nhưng	đó	là	loại	trang	phục	không	được	cha�p	nhận	trong
môi	trường	làm	việc	chuyên	nghiệp.	Chúng	ta	phải	giữ	hıǹh	tượng	của
mıǹh.	Tôi	không	quan	tâm	mıǹh	mệt	the� 	nào,	tôi	sẽ	luôn	ăn	mặc	tử	te� 	đe�
cha� c	cha�n	mıǹh	luôn	bảnh	bao.	Tôi	sẽ	không	rời	nhà	trong	bộ	đo� 	chạy
bộ	và	bộ	râu	lởm	chỏm.	Tôi	không	the� 	dung	túng	việc	đe� 	bản	thân	mıǹh
luộm	thuộm.
Bởi	vı	̀luôn	có	ai	đó	đang	dõi	theo	tôi.
Cũng	hệt	như	vậy	với	những	người	phụ	nữ	đang	sa�n	sàng	cho	một	mo� i
quan	hệ:	bạn	không	the� 	đi	dự	tiệc	trong	một	bộ	đo� 	the� 	thao,	trong	bộ
dạng	nhe�ch	nhác,	ne�u	bạn	nghiêm	túc	tım̀	kie�m	bạn	đời	của	mıǹh.	Tôi
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không	nói	ra�ng	bạn	phải	đe�n	cửa	hàng	tạp	hóa	trong	một	chie�c	váy	dài
với	chùm	bông	tai;	tôi	không	he� 	nói	vậy.	Nhưng	khi	bạn	ra	khỏi	nhà,	hãy
chú	ý	hơn	tới	bản	thân.	Lic̣h	sự	không	có	nghıã	là	phải	hoàn	hảo,	nhưng
ıt́	nha� t	cũng	trông	gọn	gàng.	Lẽ	tự	nhiên,	đie�u	này	sẽ	thu	hút	ánh	ma� t
của	đàn	ông	-	khie�n	cho	anh	ta	quye� t	điṇh	sẽ	ném	mo� i	ve� 	phıá	bạn.
Tôi	lưu	ý	với	bạn	ra�ng,	ăn	mặc	trau	chuo� t	không	chı	̉giới	hạn	trong	buo� i
gặp	mặt	đa�u	tiên	và	trong	vài	buo� i	hẹn	hò	đa�u	tiên.	Ne�u	người	đàn	ông
va�n	đang	băn	khoăn	không	bie� t	liệu	anh	ta	có	muo� n	cam	ke� t	cùng	bạn
hay	không,	bạn	không	the� 	sớm	bộc	lộ	phong	cách	tự	nhiên	của	mıǹh.
Bạn	phải	tie�n	hành	từ	từ	đo� i	với	anh	chàng	-	chı	̉khi	anh	ta	đã	thực	sự
mê	ma�n	bạn	thı	̀mới	trưng	những	cái	lô	cuo� n	tóc,	những	bộ	áo	dài	mặc
ở	nhà	và	khuôn	mặt	mộc	của	mıǹh	ra,	ne�u	không	thı	̀bạn	đang	cho	anh
ta	một	lý	do	hợp	lý	đe� 	đào	ta�u	vội	vã	đa�y.	Ne�u	bạn	muo� n	một	mo� i	quan
hệ	lâu	dài,	hãy	giữ	phong	cách	ăn	mặc	tươm	ta� t	cho	đe�n	khi	bie� t	được
liệu	hai	người	có	cơ	hội	đe�n	với	nhau	không	(và	ne�u	bạn	làm	theo
hướng	da�n	của	tôi,	bạn	sẽ	phải	sử	dụng	ıt́	nha� t	90	ngày	đe� 	tım̀	ra	đie�u
đó,	đúng	chứ?	Đúng,	chıńh	xác	là	the� !).
Tôi	có	anh	bạn	đang	hẹn	hò	với	một	người	phụ	nữ,	cô	a�y	xua� t	hiện	hoàn
toàn	hoàn	hảo	trong	la�n	gặp	đa�u	tiên	-	vẻ	ngoài	ưa	nhıǹ	và	cách	cư	xử
chừng	mực	của	cô	khie�n	cô	cha�ng	có	ma�y	đo� i	thủ.	Đie�u	này	được	cậu
bạn	của	tôi	xác	nhận	sau	ıt́	nha� t	ba	la�n	hẹn	hò	với	người	phụ	nữ	đó.	Sau
la�n	hẹn	hò	thứ	ba,	cô	a�y	mời	cậu	ta	đe�n	nhà,	cho	một	buo� i	hẹn	hò	riêng
tư	thân	mật	hơn	-	chı	̉có	hai	người	họ.
The� 	ro� i,	khi	cậu	ta	đe�n	nhà,	cô	ra	mở	cửa	với	đôi	ta� t	thủng	lo� 	cho� 	xỏ
trong	đôi	giày	đi	trong	nhà	và	chie�c	qua�n	the� 	thao	nhàu	nhı,̃	mái	tóc	ha� t
ngược	ra	sau,	mặt	hoàn	toàn	không	trang	đie�m.	Cô	a�y	đang	ở	nhà	na�u
ăn	và	khi	đang	na�u	cô	nói	vọng	ra,	“Em	tưởng	tượng	hôm	nay	chúng	ta
sẽ	chı	̉nghı	̉ngơi	và	thư	giãn	cả	ngày.”



https://thuviensach.vn

“Đie�u	này	làm	tiêu	tan	toàn	bộ	hıǹh	ảnh	của	tớ	ve� 	cô	a�y,”	cậu	ta	nói.	“Tớ
không	sa�n	sàng	với	đie�u	đó.”
Và	ai	có	the� 	đo� 	lo� i	cho	cậu	ta?	Hãy	đe� 	người	đàn	ông	yêu	bạn	trước	khi
bạn	cho	anh	ta	tha�y	“con	người	thật	của	bạn”,	bởi	vı	̀dù	muo� n	hay
không,	anh	ta	không	tha�y	có	gı	̀ha�p	da�n	ở	chie�c	qua�n	the� 	thao	và	đôi	ta� t
thủng,	hay	ở	người	phụ	nữ	tie� t	lộ	ta� t	cả	những	đie�u	đó	quá	sớm.	Thi
thoảng,	tôi	nghı	̃bạn	tự	huye�n	hoặc	bản	thân	ra�ng	ne�u	thực	sự	ưa	bạn,
chúng	tôi	sẽ	cha�p	nhận	bản	cha� t	con	người	bạn	ngay	từ	ngày	đa�u.	“Tôi
sẽ	cho	anh	a�y	tha�y	con	người	thật	của	tôi!”	To� t	thôi,	nhưng	anh	ta	không
ca�n	tha�y	ta� t	cả	đie�u	đó.	Bạn	không	ca�n	tie� t	lộ	toàn	bộ	những	bı	́mật	-
bạn	không	ca�n	cho	anh	ta	bie� t	mái	tóc	vàng	óng	ả	trước	kia	từng	là	mái
tóc	nâu	hạt	dẻ	và	đôi	lông	mi	cong	kia	không	phải	là	thật	và	chie�c	qua�n
bó	Spanx	mới	là	thành	pha�n	then	cho� t	khie�n	cho	chie�c	váy	quye�n	rũ	hơn
khi	thu	hút	ánh	nhıǹ	của	anh	ta.	Hãy	đe� 	anh	ta	có	tıǹh	cảm	sâu	sa� c	(hơn)
dành	cho	bạn	đã,	ro� i	mới	tie� t	lộ	những	mưu	mẹo	bạn	dùng	thu	hút	anh
ta.
Vợ	tôi,	Marjorie,	người	tôi	mới	gặp	lại	và	ke� t	hôn	sau	20	năm	ke� 	từ	la�n
đa�u	chúng	tôi	gặp	nhau	và	có	vài	cuộc	hẹn	hò	nga�n	ngủi,	đã	thực	hiện
ra� t	to� t	chie�n	thuật	trên,	và	tôi	tôn	trọng	cô	a�y	vı	̀đie�u	đó.	Trong	khoảng
năm	hay	sáu	tháng	đa�u	tiên	chúng	tôi	ở	cùng	nhau,	vợ	tôi	luôn	the� 	hiện
sự	nhã	nhặn	-	ngay	cả	khi	chúng	tôi	ở	riêng	với	nhau.	Ne�u	cô	a�y	vừa
chợp	ma� t	một	gia� c,	cô	a�y	sẽ	đứng	lên	đi	vào	phòng	ta�m	đe� 	chın̉h	trang
lại	trước	khi	ra	gặp	tôi.	Đo� i	với	tôi	đie�u	này	thực	sự	có	ý	nghıã	bởi	vı	̀ba� t
cứ	phụ	nữ	nào	hẹn	hò	với	người	đàn	ông	ở	điạ	vi	̣như	tôi	cũng	sẽ	bi	̣lọt
vào	tâm	đie�m	chú	ý	của	mọi	người,	và	ba�ng	cách	luôn	quan	tâm	đe�n
những	chi	tie� t	nhỏ	nhặt	nha� t	ke� 	cả	khi	chı	̉có	hai	chúng	tôi,	cô	đã	cho
tha�y	mıǹh	có	the� 	đảm	đương	to� t	vai	trò	của	mıǹh	khi	mo� i	quan	hệ	của
chúng	tôi	trở	nên	sâu	sa� c	hơn.	Đie�u	tương	tự	cũng	đúng	với	ta� t	cả	các
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anh	chàng	-	không	chı	̉với	riêng	người	no� i	tie�ng	lo	la�ng	hıǹh	ảnh	người
bạn	đời	sẽ	xua� t	hiện	trên	các	tạp	chı.́	Mọi	anh	chàng	có	thu	nhập	đe�u
làm	vậy	bởi	vı	̀cuo� i	cùng	anh	ta	ca�n	có	một	phụ	nữ	khie�n	anh	ta	cảm
tha�y	mıǹh	làm	to� t	mọi	việc	(hoặc	ıt́	nha� t	là	to� t	hơn	con	người	thực	của
mıǹh)	trong	vòng	tay.
Ta� t	nhiên,	sau	khi	ke� t	hôn	thı	̀Marjorie	đã	thoải	mái	hơn	nhie�u,	nhưng
trong	nhà	chúng	tôi,	thậm	chı	́sau	vài	năm	chung	so� ng,	cô	a�y	va�n	quan
tâm	đe�n	vẻ	be� 	ngoài	của	mıǹh.	Cô	a�y	buộc	tóc	kie�u	đuôi	ngựa,	nhưng	làn
da	của	cô	luôn	tươi	sáng,	móng	tay	và	móng	chân	luôn	được	sơn	sửa.	Và
cô	a�y	không	bao	giờ	ra	khỏi	nhà	-	thậm	chı	́khi	làm	những	việc	lặt	vặt
nha� t	-	mà	vẻ	ngoài	không	toát	ra	phong	cách.
Tôi	nhận	ra	ra�ng	không	phải	mọi	phụ	nữ	đe�u	thıćh	ăn	diện	mo� i	khi	bước
ra	khỏi	cửa,	nhưng	liệu	bạn	có	the� 	tự	cho	phép	mıǹh	không	làm	the�?
Bởi	đừng	quên	ra�ng	bên	ngoài	cánh	cửa	nhà	bạn	luôn	có	một	cuộc	cạnh
tranh.	Và	cô	ta	sẽ	làm	việc	đó:	mọi	thứ	từ	mái	tóc	và	trang	phục,	từ	hıǹh
dáng	cơ	the� 	đe�n	màu	sơn	móng	tay	đe�u	“hoàn	hảo”.	Khi	một	người	đàn
ông	nhıǹ	tha�y	chúng,	anh	ta	sẽ	bi	̣cô	ta	thu	hút.
Đàn	ông	chúng	tôi	không	đơn	giản	đe�n	mức	đe� 	vuột	ma� t	thứ	quan	trọng
chı	̉bởi	vı	̀có	ai	đó	khác	đi	ngang	qua	trông	ngon	lành.	Nhưng	ne�u	một
người	đàn	ông	va�n	đang	phân	vân	-	anh	ta	chưa	tuyên	bo� 	tıǹh	yêu	với
bạn,	chưa	từng	chu	ca�p	cho	bạn,	và	không	sa�n	sàng	bảo	vệ	bạn	ba�ng	mọi
giá	-	thı	̀đừng	ban	cho	anh	ta	một	lý	do	đe� 	bỏ	đi.	Đây	là	đie�u	bạn	có	the�
kie�m	soát;	ne�u	anh	ta	tie�n	tới	ba� t	chuyện	với	bạn	và	mời	bạn	đi	chơi,	ro� i
lại	tie�p	tục	mời	bạn	nhie�u	la�n	sau	đó	nữa,	thı	̀rõ	ràng	bạn	đang	làm	đie�u
đúng.	Nhưng	đừng	hài	lòng	quá	sớm	và	tạo	lợi	the� 	cho	các	đo� i	thủ	tie�p
cận	người	bạn	đời	tie�m	năng	của	bạn.
Ngay	cả	khi	đang	so� ng	chung,	bạn	va�n	ca�n	phải	ca�n	thận;	va�n	có	vài	đie�u
bạn	phải	làm	đe� 	giữ	vững	sức	ha�p	da�n	mà	bạn	và	người	đàn	ông	của
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mıǹh	dành	cho	nhau.	Cha� c	cha�n	đie�u	này	phải	đe�n	từ	hai	phıá:	không
người	đàn	ông	nào	nên	nghı	̃ra�ng	khi	đã	da�n	sâu	hơn	vào	mo� i	quan	hệ
thı	̀anh	ta	có	the� 	de� 	dãi	với	bản	thân	trong	khi	lại	mong	đợi	người	bạn
đời	của	anh	ta	cứ	tươm	ta� t	24/7.	Hai	chúng	tôi	cưới	nhau	đã	lâu	nhưng
tôi	va�n	ăn	vận	chın̉	chu.	Ngay	cả	trong	những	ngày	nghı,̉	khi	suo� t	cả
ngày	tận	hưởng	thời	gian	rảnh	ro� i,	tôi	va�n	vận	sơ	mi	và	qua�n	thụng	tử
te� ,	cạo	râu	và	ta�m	rửa	sạch	sẽ	trước	khi	xuo� ng	ăn	to� i.	Tôi	làm	vậy	bởi	vı̀
tôi	không	muo� n	cô	a�y	luôn	nhıǹ	tha�y	tôi	chải	chuo� t	và	chın̉	chu	trên	sân
kha�u,	còn	ở	nhà	lại	buông	thả	và	suo� ng	sã	quá	mức.	Đó	là	một	thái	độ
đúng	đa�n	mà	ta� t	cả	đàn	ông	phải	có,	nhưng	nó	đặc	biệt	ý	nghıã	đo� i	với
người	vợ	và	người	bạn	đời	của	họ.	Tôi	đã	nói	với	bạn	trong	cuo� n	Cư	xử
như	đàn	bà,	suy	nghĩ	như	đàn	ông	ra�ng	lý	do	đa�u	bảng	đe� 	một	người	đàn
ông	lừa	do� i	là	bởi	vı	̀có	quá	nhie�u	phụ	nữ	sa�n	sàng	gian	do� i	cùng	họ.	Giờ
tôi	muo� n	nói	ra�ng	đie�u	bạn	không	nên	làm	trong	ngôi	nhà	của	mıǹh	là
cung	ca�p	cái	cớ	cho	người	đàn	ông	của	bạn	tım̀	kie�m	cái	đẹp	ở	bên
ngoài.	Ra� t	tie�c,	song	cánh	đàn	ông	chúng	tôi	phải	có	được	đie�u	đó.	Đó	là
sở	thıćh	và	ham	muo�n	của	chúng	tôi.	Đơn	giản	bạn	sẽ	không	còn	ha�p
da�n	khi	trở	nên	quá	suo� ng	sã,	xua� t	hiện	trong	bữa	to� i	với	chie�c	khăn
trùm	đa�u,	đôi	giày	đi	trong	nhà	từ	thời	sinh	viên,	và	qua�n	the� 	thao.
Chúng	tôi	không	muo� n	hıt́	thứ	mùi	váng	va� t	hòa	quyện	kem	ta�y	trang	và
nước	ta�y	sơn	móng	tay	khi	chúng	tôi	ôm	a�p	bạn.	Vào	buo� i	sáng,	chúng
tôi	tha�y	bạn	rời	nhà	xúng	xıńh	trong	bộ	váy	đẹp	và	đôi	giày	cao	gót	-	bạn
co� 	thuye� t	phục	chúng	tôi	ra�ng	nó	ca�n	thie� t,	da�u	cho	chúng	có	giá	đa� t
ngang	một	buo� i	nghı	̉dưỡng	cuo� i	tua�n	-	môi	son	tự	nhiên	nhưng	sáng
bóng,	và	một	mái	tóc	de� 	thương.	Chúng	tôi	ngửi	tha�y	mùi	nước	hoa
phảng	pha� t	trong	không	khı.́	Chúng	tôi	nhıǹ	tha�y	nụ	cười	trên	gương
mặt	bạn	và	sức	so� ng	trên	từng	bước	chân	khi	bạn	mang	ta� t	cả	những
thứ	tươi	đẹp	đó	vào	văn	phòng.	Chúng	tôi	tha�y	ta� t	cả	những	đie�u	đó	khi
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bạn	bước	ra	khỏi	cửa,	nhưng	sau	đó	cha�ng	còn	lại	gı	̀khi	quay	ve� 	nhà.	Sự
thay	đo� i	này	sẽ	khie�n	bạn	ma� t	đie�m	ne�u	chúng	tôi	ngo� i	trong	văn	phòng
cả	một	tua�n	dài,	nhıǹ	tha�y	ta� t	cả	các	đo� ng	nghiệp	nữ	của	mıǹh	ăn	diện
và	ha�p	da�n,	nóng	bỏng	và	thơm	phức,	đe�n	khi	trở	ve� 	nhà	lại	gặp	một
người	vợ	không	ưa	nhıǹ.	Giữa	bạn	và	người	đàn	ông	của	mıǹh	có	the� 	sẽ
có	chuyện	cha�ng	lành	ne�u	bạn	cứ	đe� 	người	phụ	nữ	khác	ngày	nào	cũng
“may	ma�n”	trong	khi	bạn	cha�ng	mang	lại	gı	̀cho	anh	ta	ngoài	sự	“to� i	tệ”.
Đừng	ba�n	người	đưa	tin	chı	̉vı	̀bạn	không	thıćh	cái	thông	điệp	họ	mang
tới,	nhưng	tôi	va�n	phải	hỏi:	bạn	nghı	̃ra�ng	một	người	đàn	ông	chiụ	đựng
được	đie�u	đó	bao	lâu?	Bạn	có	the� 	trút	mọi	cơn	giận	dữ	lên	tôi	ne�u	bạn
muo�n,	nhưng	cái	ý	tưởng	ra�ng,	sau	một	thời	đie�m	nha� t	điṇh,	đàn	ông	sẽ
chı	̉yêu	con	người	bạn	mà	không	ca�n	chút	hoa	hòe	hoa	sói	nào	từ	phıá
bạn,	ý	tưởng	a�y	không	khả	thi	trong	the� 	giới	thực.	Chúng	tôi	bie� t	ra�ng
bạn	đã	co� ng	hie�n	toàn	bộ	sức	lực	nơi	công	sở,	ro� i	sau	đó	chăm	nom	con
cái	và	nhà	cửa	-	chúng	tôi	hie�u	chứ.	Nhưng	bạn	phải	nhận	ra	ra�ng	tha�y
được	vẻ	be� 	ngoài	được	chăm	chút	của	bạn	khi	trở	ve� 	nhà	có	ý	nghıã	như
the� 	nào	với	người	đàn	ông	-	đặc	biệt	khi	chúng	tôi	bie� t	bạn	đang	làm
đie�u	đó	vı	̀chúng	tôi.	Thın̉h	thoảng	bạn	hãy	ve� 	nhà	và	nói	với	anh	ta,
“Anh	bie� t	không,	anh	yêu,	em	nghı	̃ne�u	to� i	nay	cả	hai	ta	ăn	to� i	trong
trang	phục	chın̉	chu	-	chı	̉riêng	hai	ta	thôi	thı	̀thật	là	tuyệt.”
Hãy	làm	the� 	đi,	ro� i	thı	̀những	người	phụ	nữ	ăn	diện	ở	cho� 	làm	đột	nhiên
không	còn	quá	đặc	biệt	nữa	bởi	vı	̀anh	ta	đã	bi	̣lóa	ma� t	ở	nhà.	Chúng	tôi
bie� t	ra�ng	khi	bạn	mặc	vào	bộ	đo� 	bikini	gợi	cảm	và	chie�c	áo	thun	bó	sát
hay	mảnh	đo� 	lót	đặc	biệt	và	buông	xõa	mái	tóc	khi	ánh	đèn	vụt	ta� t,	bạn
đang	làm	the� 	cho	chúng	tôi,	và	đie�u	a�y	làm	chúng	tôi	thıćh	thú.	Hãy	làm
vậy,	ro� i	bạn	sẽ	giữ	được	đôi	ma� t	người	đàn	ông	của	mıǹh	ở	đúng	cho� 	-
ngay	cả	khi	bạn	đã	qua	thời	yêu	cuo� ng	nhiệt,	và	cho	da�u	theo	thời	gian
cơ	the� 	của	bạn	đã	trải	qua	những	thay	đo� i	theo	quy	luật	tự	nhiên.	Khi
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thực	sự	yêu	bạn,	chúng	tôi	không	quan	tâm	chuyện	bạn	không	còn	giữ
được	vóc	dáng	ngày	xưa;	với	chúng	tôi	bạn	va�n	xinh	đẹp.	Tuy	vẻ	đẹp
chıńh	là	lý	do	hàng	đa�u	khie�n	chúng	tôi	tie�p	cận	bạn,	song	nó	không
phải	là	lý	do	duy	nha� t	khie�n	chúng	tôi	yêu	và	va�n	tie�p	tục	yêu	bạn.
Chúng	tôi	hie�u	được	những	thay	đo� i	a�y.	Chı	̉là	chúng	tôi	không	muo� n
bạn	buông	thả	bản	thân	mà	thôi.	Chúng	tôi	muo� n	tha�y	bạn	va�n	co� 	ga�ng
khie�n	bản	thân	đẹp	hơn	ngay	cả	khi	cơ	the� 	bạn	thay	đo� i	theo	thời	gian,
ha�u	khie�n	đàn	ông	chúng	tôi	hưng	pha�n,	hệt	như	ho� i	hai	bên	mới	gặp
nhau.
Cho	nên	khi	đàn	ông	được	người	phụ	nữ	của	mıǹh	ghi	nhận	vı	̀đã	làm
đie�u	gı	̀đó	đúng,	thı	̀như	the� 	là	họ	vừa	phá	được	mật	mã	khu	dự	trữ
vàng	Fort	Knox	vậy.	Như	the� 	là	họ	đang	lúng	ta	lúng	túng	trên	đường
đời,	hoàn	toàn	không	bie� t	phải	làm	gı	̀đe� 	khie�n	cho	người	quan	trọng
nha� t	với	họ	được	hạnh	phúc,	chı	̉đe� 	khám	phá	ra	một	cách	khá	tıǹh	cờ	là
họ	vừa	làm	người	phụ	nữ	họ	yêu	mım̉	cười	và	nói	“cảm	ơn	anh”.	Và	một
khi	người	đàn	ông	bie� t	mıǹh	vừa	làm	việc	gı	̀đó	đúng,	anh	ta	sẽ	làm	đi
làm	lại	việc	đó	-	mang	lại	cho	bạn	đie�u	mà	bạn	muo� n	-	chı	̉đe� 	có	the� 	say
sưa	trong	cái	cảm	giác	chợt	đe�n	khi	bie� t	ra�ng	anh	ta	vừa	khie�n	bạn	hạnh
phúc	và	bạn	bie� t	ơn	vı	̀chuyện	đó.	Bạn	bie� t	đa�y,	đàn	ông	the� 	hiện	tıǹh
yêu	theo	ba	cách	-	ba�ng	cách	tuyên	bo� 	tıǹh	yêu	với	người	phụ	nữ	của
mıǹh,	bảo	vệ	cô	a�y,	chu	ca�p	cho	cô	a�y	và	gia	đıǹh	mà	họ	cùng	nhau	xây
dựng.	Ước	muo� n	được	tuyên	bo� ,	bảo	vệ	và	chu	ca�p	cho	bạn	sẽ	chı	̉trở
nên	mạnh	mẽ	hơn	ne�u	bạn	khie�n	anh	ta	cảm	tha�y	mıǹh	được	đánh	giá
cao.	Chı	̉ca�n	nói	cảm	ơn	với	người	đàn	ông	của	mıǹh,	bạn	đã	củng	co�
quye� t	điṇh	của	anh	ta	là	chu	ca�p	cho	bạn	và	khıćh	lệ	anh	ta	tie�p	tục	bày
tỏ	tıǹh	yêu	của	mıǹh.
Đây	là	đie�u	tôi	đã	gọi	ý	cho	một	trong	các	bạn	tôi,	Gwen,	khi	cô	a�y	phàn
nàn	ve� 	cho� ng	mıǹh,	Rick,	ra�ng	anh	ta	ba� t	đa�u	câu	kéo	những	lời	khen



https://thuviensach.vn

sau	khi	một	bà	mẹ	khác	đã	ca	ngợi	anh	vı	̀giúp	ma�y	đứa	con	gái	nhỏ	của
anh	chua�n	bi	̣đe�n	trường	vào	buo� i	sáng.	Bạn	của	Gwen	nghı	̃ra�ng	Rick
thật	tuyệt	vời	vı	̀cho� ng	cô	a�y	không	he� 	tham	gia	vào	các	công	việc	buo� i
sáng	trong	khi	cô	a�y	sửa	soạn	bữa	đie�m	tâm,	là	đo� ng	phục,	sửa	soạn	cặp
sách	cho	bọn	trẻ	và	đưa	chúng	ra	xe	buýt.	“Anh	ta	hie�m	khi	nga�ng	lên
khỏi	cái	điện	thoại	Blackberry	của	mıǹh	đe� 	hôn	lũ	trẻ	lúc	chúng	ra	khỏi
nhà,”	chi	̣này	nói	với	Gwen.	“Cho� ng	cậu	thı	̀sáng	nào	cũng	làm	món
trứng	và	là	áo	sơ	mi,	ro� i	đi	ra	be�n	xe	buýt	hả?	Tớ	ước	gı	̀anh	a�y	dạy	một
hai	đie�u	cho	cho� ng	tớ	và	ma�y	người	khác	nữa!”	cô	tie�p.
Gwen	ve� 	sau	ke� 	với	tôi	ra�ng	Rick	đã	trêu	đùa	ưỡn	ngực	ra	mà	nói:	“Tha�y
chưa?	Hie�m	có	ông	bo� 	nào	khác	làm	được	như	anh	đa�y!”	đe�n	lúc	a�y
Gwen	tha�y	bực	mıǹh	ve� 	tıǹh	huo� ng	đó.	“Anh	ta	đương	nhiên	phải	giúp
bọn	trẻ	-	chúng	cũng	là	con	anh	ta	mà!”	Gwen	cáu	kın̉h.	“Không	ai	đứng
quanh	mà	vo� 	tay	hoan	hô	tôi	vı	̀na�u	bữa	to� i,	giặt	đo� 	hay	đi	họp	phụ
huynh;	the� 	thı	̀lý	do	gı	̀mà	ai	đó	lại	vo� 	tay	vı	̀anh	ta	thực	hiện	trách
nhiệm	đơn	giản	nào	đó	và	tham	gia	vào	việc	chăm	sóc	con	của	chıńh
anh	ta	chứ?”
Cô	a�y	cũng	có	lý:	cô	a�y	và	cho� ng	mıǹh	cùng	chia	sẻ	trách	nhiệm	nuôi
con;	đie�u	đó	đúng.	Nhưng,	tôi	đã	chı	̉rõ,	thật	không	công	ba�ng	khi	cô	a�y
cho	ra�ng	với	cho� ng	mıǹh	-	hay,	ba� t	cứ	người	đàn	ông	nào	-	rán	trứng	và
là	qua�n	áo	hay	chua�n	bi	̣bài	tập	toán	vào	buo� i	sáng	như	cách	một	bà	mẹ
làm	là	đie�u	hie�n	nhiên.	Có	lẽ	ta� t	cả	những	đie�u	đó	có	trong	ca�m	nang
“Đe� 	trở	thành	bà	mẹ	to� t	nha� t	trên	đời”	của	bạn,	nhưng	tôi	đảm	bảo	với
bạn	ra�ng	trong	cuo� n	“Ca�m	nang	đàn	ông”	không	he� 	nói	gı	̀ve� 	việc	đàn
ông	đáng	lẽ	phải	thức	dậy	vào	buo� i	sáng	và	sửa	soạn	bữa	sáng,	đưa	lũ
trẻ	đi	học.	Na�u	bữa	to� i,	thay	tã	và	ta�m	cho	lũ	trẻ	không	phải	đie�u	những
người	cha	dạy	cho	chúng	tôi.	Chúng	tôi	cha� c	cha�n	chưa	bao	giờ	học
chuyện	đó	từ	mẹ	mıǹh,	người	he� t	mực	chie�u	chuộng	con	trai,	nhưng	lại
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dành	“Ca�m	nang	hướng	da�n	kỹ	năng”	chăm	ba�m	và	nuôi	dưỡng	trẻ	cho
các	bé	gái.	Đie�u	được	lập	trıǹh	sa�n	trong	ADN	của	chúng	tôi	là	lao	động
va� t	vả	và	đảm	bảo	có	tie�n	đe� 	có	thức	ăn	trên	bàn,	qua�n	áo	cho	con	cái,
một	mái	nhà	trên	đa�u	che	mưa	che	na�ng.	Chúng	tôi	tie�p	thu	ngay	từ	khi
còn	bé	tı	́ra�ng	việc	chăm	ba�m	và	nuôi	dưỡng	trẻ	em	ha�ng	ngày	là	việc
phụ	nữ	làm,	và	ne�u	chúng	tôi	nhúng	tay	vào	ba� t	cứ	việc	gı	̀ngoài	việc	ký
séc	ngân	hàng	và	làm	những	công	việc	“đàn	ông”	hơn	như	sửa	xe	hay
chăm	sóc	bãi	cỏ,	thı	̀tức	là	chúng	tôi	đã	đi	quá	xa	ngoài	những	đie�u
người	ta	trông	chờ	ở	mıǹh.	Và	tin	tôi	đi:	đàn	ông	có	the� 	đi	xa	hơn	ne�u
bạn	buông	lời	tán	dương	khi	họ	hoàn	thành	những	nhiệm	vụ	không
thuộc	bản	cha� t	tự	nhiên	của	họ.	Tôi	ga�n	như	nghe	được	những	tie�ng	re�n
rı	̃tập	the� 	dội	lên	trong	ma�y	trang	này.	Tôi	có	the� 	hıǹh	dung	bạn	nghie�n
răng	và	hỏi	ba� t	cứ	ai	chiụ	la�ng	nghe	ra�ng	vı	̀sao	một	người	phụ	nữ	lại
phải	tán	thưởng	một	người	đàn	ông	mo� i	la�n	anh	ta	làm	được	đie�u	gı	̀đó
đúng	đa�n.	Là	người	làm	việc	trong	lıñh	vực	giải	trı,́	tôi	bie� t	không	có	gı̀
the� 	hiện	sự	ghi	nhận	to� t	hơn	một	tràng	pháo	tay.	Không	ca�n	bie� t	tôi
đang	bước	vào	căn	phòng	nào	-	dù	là	câu	lạc	bộ	nơi	tôi	sa�p	ke� 	truyện
hài,	hay	một	bữa	tiệc	từ	thiện	nơi	tôi	sa�p	giới	thiệu	tên	các	Mạnh
Thường	Quân,	hay	một	nhà	thờ	nơi	tôi	chua�n	bi	̣thụ	hưởng	nghi	le� 	Chủ
nhật	cùng	gia	đıǹh	-	đe�u	có	người	vo� 	tay	tán	dương	tôi,	và	tôi	trân	trọng
đie�u	đó,	bởi	vı	̀nó	nói	với	tôi	ra�ng	có	ai	đó	quan	tâm	đe�n	những	truyện
hài	mà	tôi	sa�p	ke� ,	hay	quỹ	từ	thiện	tôi	thay	mặt,	hay	sự	cứu	ro� i	mà	tôi
chua�n	bi	̣tie�p	nhận	cho	tâm	ho� n	mıǹh.	Sự	ghi	nhận	khie�n	cho	hành	động
của	tôi	có	ý	nghıã	và	tôi	sẽ	co� 	ga�ng	nhân	hành	động	đó	lên	hay	làm	to� t
hơn	nữa	vào	những	la�n	sau	đe� 	lại	có	được	tràng	pháo	tay.	Ne�u	thay	vı	̀vo�
tay,	mọi	người	đứng	dậy	bỏ	ra	ngoài	trong	khi	tôi	đang	nói,	thı	̀tôi	bie� t
đó	là	một	đêm	to� i	tệ.
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Nào,	cha�ng	phải	sẽ	ra� t	tuyệt	ne�u	bạn	cũng	có	được	cảm	giác	đó	sao?	Sẽ
the� 	nào	ne�u	bạn	tới	cho� 	làm	hôm	nay	và	ngay	khi	bạn	bước	qua	cánh
cửa,	ai	đó	đe�n	bên	chie�c	loa	phóng	thanh	mà	nói:	“Thưa	quý	vi,̣	Jill	đã
đe�n	đây!”	và	mọi	người	đứng	dậy,	vo� 	tay	vı	̀bạn?	Sẽ	the� 	nào	ne�u	bạn	đi
xuo� ng	cửa	hàng	thực	pha�m	và	ngay	khi	bạn	bước	qua	cánh	cửa	tự	động,
ai	đó	thông	báo:	“Này,	mọi	người	-	xin	một	tràng	pháo	tay	cho	Sophia!
Cô	a�y	vừa	tới	nơi!”	Cha�ng	phải	đie�u	đó	sẽ	khie�n	bạn	ăn	mặc	diện	hơn
một	chút	đe� 	đi	làm?	Chăm	sóc	tóc	kỹ	càng	hon?	Thêm	tı	́son	môi?	Thừa
nhận	đi:	bạn	sẽ	cảm	tha�y	thật	tuyệt	vời.
Cũng	vậy,	người	đàn	ông	của	bạn	sẽ	cảm	tha�y	lâng	lâng	như	the� ,	ne�u	thi
thoảng	bạn	ca� t	lời	khen	ngợi	anh	ta	và	nhıǹ	nhận	giá	tri	̣của	lòng	bie� t
ơn.
Tôi	hie�u	đie�u	này	cũng	đúng	với	đàn	ông.	Gio� ng	như	phụ	nữ,	đàn	ông	có
xu	hướng	xem	nhẹ	giá	tri	̣lòng	bie� t	ơn.	Chúng	tôi	sẽ	đi	từ	co� 	ga�ng	he� t
sức	đe� 	có	được	bạn	(gọi	điện	và	nha�n	tin	hai	tie�ng	một	la�n,	gửi	hoa,	đưa
bạn	tới	những	nơi	nghı	̉dưỡng	lãng	mạn)	tới	việc	trở	nên	thoải	mái	sau
khi	đã	có	bạn	(gọi	đe� 	kie�m	tra	thay	vı	̀trò	chuyện	thực	sự	qua	điện	thoại,
mua	hoa	chı	̉cho	các	dip̣	đặc	biệt,	và	thi	thoảng	la�m	mới	đi	nghı)̉,	cho	tới
việc	hành	động	như	the� 	quan	hệ	của	chúng	ta	được	xây	dựng	chı	̉trên	sự
thuận	tiện	(không	bao	giờ	gọi,	hie�m	khi	tặng	quà	hay	đi	chơi	xa	và	mong
đợi	những	thuận	tiện	mặc	nhiên	phải	có	khi	họ	ke� t	hôn	với	một	phụ	nữ,
bao	go�m	bữa	ăn	nóng	so� t,	nhà	cửa	sạch	sẽ,	con	cái	được	chăm	sóc	ca�n
thận).	Và	đe�n	lúc	chúng	tôi	đạt	đe�n	trạng	thái	thuận	tiện”,	chúng	tôi	sẽ
không	ghi	nhận	công	sức	nào	từ	người	phụ	nữ	của	mıǹh	hay	bày	tỏ	ba� t
cứ	sự	cảm	kıćh	nào	với	ta� t	cả	những	đie�u	cô	a�y	làm	cho	chúng	tôi,	cho
nhà	cửa	và	gia	đıǹh	chúng	tôi.
Nói	cách	khác,	đàn	ông	và	phụ	nữ	đe�u	là	chuyên	gia	trong	chuyện	coi
việc	người	khác	làm	là	đưong	nhiên.	Chúng	ta	coi	những	no� 	lực	chúng	ta
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dành	cho	nhau	ha�ng	ngày	là	đie�u	gı	̀đó	đương	nhiên	-	một	đie�u	gı	̀đó
gio� ng	như	nhip̣	tim	của	chúng	ta	vậy.	Nhưng	cũng	gio� ng	như	mo� i	sáng	ta
thức	dậy	và	tạ	ơn	Chúa	vı	̀máu	va�n	chảy	trong	huye� t	quản,	chúng	ta	có
the� 	nhıǹ	âu	ye�m	người	bạn	đời	và	nói,	“cảm	ơn	em/anh	vı	̀ta� t	cả	những
đie�u	em/anh	làm.”
Thực	ra,	một	so� 	phụ	nữ	không	nga�n	ngại	yêu	ca�u	có	được	sự	thừa	nhận
đó	từ	người	bạn	đời.	Đã	bao	nhiêu	la�n	bạn	phàn	nàn	ra�ng	sẽ	thật	to� t	ne�u
ai	đó	cảm	ơn	bạn	vı	̀đã	đứng	bên	cạnh	be�p	nóng	nực	na�u	ăn	mo� i	to� i	sau
một	ngày	làm	việc	va� t	vả?	Hay	đáng	lẽ	ra	phải	lên	lic̣h	một	bữa	to� i	lãng
mạn	đe� 	tưởng	thưởng	cho	ta� t	cả	những	việc	giặt	giũ,	là	ủi,	ga�p	qua�n	áo
mà	bạn	làm	suo� t	cả	tua�n	bởi	vı	̀ne�u	bạn	không	làm	thı	̀mọi	người	sẽ	đi
học	và	đi	làm	tra�n	như	nhộng?	Tôi	dám	cá	ra�ng	thậm	chı	́bạn	có	the� 	đã
âm	tha�m	tho� t	lên	câu	“đáng	phải	the� ”	vào	la�n	ga�n	đây	nha� t	khi	người
đàn	ông	của	bạn	mời	mọi	người	ở	công	ty	ve� 	nhà	và	the� 	hiện	trước	mặt
cha	mẹ,	anh	chi	̣em	và	toàn	the� 	gia	đıǹh	ra�ng	anh	ta	đời	đời	bie� t	ơn	vı̀
cưới	được	một	người	phụ	nữ	tuyệt	vời	đe�n	the� .	Trong	đa�u	bạn,	đàn	ông
đáng	ra	phải	the� 	hiện	sự	cảm	kıćh	của	họ	-	gửi	tặng	tới	ta�p	quà	cáp	cho
người	phụ	nữ	của	họ,	và	nói	với	họ	ra�ng	họ	thật	đáng	yêu	và	công	khai
ca	ngợi	họ.
Tuy	nhiên,	có	vẻ	như	không	ai	mong	đợi	người	phụ	nữ	cũng	bie�u	lộ	cho
đàn	ông	chúng	tôi	lòng	cảm	kıćh	tương	đương,	cho	dù	cả	đàn	ông	chúng
tôi	cũng	mang	lại	những	đie�u	tuyệt	đo� i	quan	trọng	cho	cuộc	so� ng	chung
của	chúng	ta	-	an	toàn,	của	cải,	sức	mạnh	và	thậm	chı	́thın̉h	thoảng	còn
thay	tã,	na�u	ăn	hay	ga�p	cả	đo� ng	đo� 	giặt	là.	Nghı	̃mà	xem:	người	đàn	ông
của	bạn	sáng	sáng	đi	làm,	đưa	bọn	nhóc	tới	sân	tập	bóng	đá,	đặt	chúng
lên	giường	trong	khi	bạn	lo	ma�y	việc	vặt	vào	các	to� i	thứ	Tư,	chạy	bo� 	đi
mua	thuo� c	ba� t	cứ	khi	nào	bạn	ca�n,	mang	tie�n	lương	ve� 	mo� i	thứ	Sáu,	ca� t
tıả	bãi	cỏ	và	chua�n	bi	̣buo� i	tiệc	nướng	vào	các	thứ	Bảy,	ro� i	đưa	bạn	tới
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nhà	thờ	mo� i	Chủ	Nhật	nhưng	ro� i	không	được	tỏ	lòng	bie� t	ơn	một	tı	́nào.
Làm	sao	có	the� 	the� 	được,	khi	mà	cậu	thanh	niên	đóng	gói	thực	pha�m	và
đe� 	nghi	̣được	bê	chúng	ra	xe	cho	bạn	thı	̀nhận	được	sự	tán	thưởng
ngang	với	người	được	giải	Oscar	-	thậm	chı	́còn	được	chút	tie�n	thưởng
ne�u	cậu	ta	không	làm	vỡ	ma�y	quả	trứng	-	khi	cậu	ta	đặt	ma�y	cái	túi	vào
thùng	xe?	Nói	cách	khác,	ai	đó	làm	gı	̀đó	to� t	một	la�n	thôi	thı	̀bạn	the� 	hiện
lòng	cảm	kıćh.	Cha�ng	phải	người	đàn	ông	thuờng	xuyên	nhúng	tay	vào
việc	và	co� 	ga�ng	làm	những	đie�u	to� t	đẹp	cho	bạn	và	gia	đıǹh	cũng	xứng
đáng	được	như	the� 	sao?	Hãy	nói	với	anh	ta	ra�ng	bạn	bie� t	ơn	anh	ta.
Cha	của	con	trai	bạn	có	the� 	không	đưa	chúng	đi	ngủ	mo� i	to� i,	nhưng	anh
ta	có	the� 	đã	đưa	tha�ng	bé	ra	ngoài	sân	sau	đe� 	dạy	nó	cách	ca�m	quả	bóng
ba�u	dục	đúng	y	đường	khâu	sao	cho	có	the� 	ném	vuợt	qua	cả	cây	so� i	to.
Và	nửa	tie�ng	mà	anh	ta	dành	đe� 	chơi	với	con	trai	ra� t	có	the� 	đã	cho	bạn
được	nửa	tie�ng	yên	tıñh.	Cho� ng	bạn	có	the� 	không	thức	dậy	vào	buo� i
sáng	đe� 	đưa	lũ	trẻ	ra	xe	bưýt,	nhưng	tôi	cá	với	bạn	anh	ta	làm	việc	chăm
chı	̉đe� 	đảm	bảo	thanh	toán	tie�n	học	phı	́hay	có	tie�n	dư	ra	đe� 	mua	đo� ng
phục	bóng	chày	và	trang	phục	múa	ba	lê.	Hãy	nói	với	người	đàn	ông	của
mıǹh	ra�ng	bạn	đánh	giá	cao	đie�u	đó.	Tôi	cam	đoan	với	bạn,	anh	ta
không	chı	̉cảm	tha�y	de� 	chiụ	vı	̀sự	công	nhận	của	bạn,	mà	anh	ta	cha� c
cha�n	sẽ	còn	làm	việc	đó	thêm	nhie�u	la�n	nữa,	chı	̉đe� 	được	tận	hưởng
thêm	cảm	giác	được	khen	ngợi.	Vı	́dụ,	“Anh	bie� t	không	anh	yêu,	em	va�n
luôn	muo� n	lũ	trẻ	nhà	mıǹh	được	đi	học	ở	trường	đó	-	cảm	ơn	anh	vı	̀đã
bie�n	nó	thành	hiện	thực.”	Hoặc,	“John	thực	sự	muo� n	chơi	trong	giải	đa�u
đó.	Cảm	ơn	anh	vı	̀đã	bie�n	đie�u	đó	thành	hiện	thực.”	Tôi	đảm	bảo	với
bạn	đie�u	này	sẽ	khie�n	anh	chàng	của	bạn	ưỡn	ngực	sung	sướng;	lời	tán
dương	đó	xác	nhận	giá	tri	̣của	anh	chàng	-	đảm	bảo	với	anh	ta	ra�ng	anh
ta	đang	chu	ca�p	được	đa�y	đủ	cho	bạn	và	gia	đıǹh.	Anh	ta	đang	chu	ca�p
khoản	học	phı,́	anh	ta	đang	bảo	vệ	con	bạn	ba�ng	cách	mang	lại	cho	nó
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chương	trıǹh	đào	tạo	mà	tha�ng	bé	ca�n	đe� 	vượt	trội	trong	sự	nghiệp	mà
sau	này	nó	sẽ	chọn.	Cha�ng	lẽ	đie�u	đó	không	đáng	một	lời	cảm	ơn	đơn
giản	sao?
Đie�u	này	không	tự	nhiên	mà	đe�n,	sẽ	de� 	dàng	hơn	cho	bạn	khi	tập	trung
tinh	tha�n	và	sức	lực	vào	làm	việc,	đảm	bảo	việc	gı	̀ca�n	làm	phải	được
hoàn	thành.	Nhưng	đe� 	mo� i	quan	hệ	của	bạn	be�n	vững,	bạn	sẽ	phải	mong
mỏi	và	yêu	ca�u	người	đàn	ông	của	mıǹh	the� 	hiện	sự	bie� t	ơn,	và	cha� c
cha�n	sẽ	to� t	hơn	nữa	ne�u	bạn	cũng	the� 	hiện	đie�u	đó	với	anh	ta.	Cuo� i
cùng,	bạn	có	the� 	sẽ	nhận	được	chút	ıt́	gı	̀đó	cho	chıńh	mıǹh.
Vợ	tôi,	Marjorie,	hie�u	ra� t	rõ	đie�u	này.	Chuye�n	đi	chơi	xa	một	mıǹh	dip̣
cuo� i	tua�n	tôi	đã	điṇh	sa�n	vào	mùa	xuân	vừa	ro� i	là	một	vı	́dụ	đie�n	hıǹh.
Tôi	đã	bo� 	trı	́ta� t	cả:	tôi	dự	điṇh	đặt	cho� 	trong	một	khu	nghı	̉dưỡng	ở	sân
golf	tuyệt	đẹp	tại	Georgia	vào	chie�u	thứ	Bảy,	tham	gia	một	lớp	học	đánh
golf	lúc	5	giờ	chie�u	và	dành	buo� i	to� i	đe� 	nghı	̉ngơi	và	tận	hưởng	vài	đie�u
xı	̀gà,	ro� i	thức	dậy	ngày	Chủ	nhật,	ăn	một	bữa	sáng	ngon	lành,	nghı	̉ngơi
thư	giãn,	đánh	một	trận	golf	lúc	3	giờ	chie�u	và	ro� i	ve� 	nhà	vừa	lúc	mặt
trời	đang	lặn	đe� 	có	được	một	gia� c	ngủ	ngon	trước	khi	lao	vào	lic̣h	làm
việc	điên	cuo� ng	của	mıǹh.	Đây	sẽ	là	hai	ngày	nghı	̉hie�m	hoi	của	tôi	-
không	chương	trıǹh	phát	thanh	hay	buo� i	họp	kinh	doanh	nào,	không
chương	trıǹh	hài	kic̣h	nào,	không	xua� t	hiện	trên	truye�n	hıǹh,	không
tham	gia	hoạt	động	xã	hội,	không	phỏng	va�n	báo	chı	́hay	chụp	hıǹh.	Chı̉
có	tôi,	câu	lạc	bộ	golf,	và	sự	tıñh	lặng.	Trời	ơi,	tôi	đã	nói	với	bạn	tôi	hào
hứng	the� 	nào	ve� 	việc	này	chưa	nhı?̉	Bạn	không	the� 	tưởng	tượng	no� i	đâu.
Đúng	lúc	tôi	vạch	no� t	những	bước	cuo� i	cùng	trong	ke� 	hoạch	của	mıǹh,
Marjorie	bước	vào	phòng	làm	việc,	ngo� i	xuo� ng	ghe� 	đo� i	diện	với	tôi	và
nói,	ra� t	đơn	giản:	“	Anh	bie� t	không,	Steve.	Em	ra� t	yêu	sự	nga�u	hứng	của
anh!”
“Thật	ư?	Đie�u	gı	̀làm	em	nghı	̃là	anh	nga�u	hứng?”	tôi	mım̉	cười	hỏi.
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“Anh	không	chı	̉ra� t	phá	cách,	ở	bên	anh	thực	sự	ra� t	vui,	anh	dành	thời
gian	đe� 	tận	hưởng	cuộc	so� ng.	Anh	thıćh	the� 	hiện	mıǹh	là	con	người	của
gia	đıǹh	và	cha�ng	bao	giờ	muo� n	ra	khỏi	nhà,	nhưng	em	ra� t	vui	khi	tha�y
anh	va�n	ra	ngoài,	đi	chơi	golf,	câu	cá	hay	làm	những	đie�u	anh	thıćh,”	cô
a�y	nói	diụ	dàng.	“Em	thıćh	đie�u	đó	ở	anh	và	em	mừng	vı	̀anh	là	người
như	vậy,	bởi	vı	̀đie�u	đó	khuye�n	khıćh	những	người	còn	lại	bie� t	tận
hưởng	cuộc	so� ng.	Đó	là	một	pha�m	cha� t	tuyệt	vời	ở	một	người	bạn	đời.”
Trước	khi	cô	a�y	tho� t	ra	câu	cuo� i	cùng,	tôi	đã	mời	cô	a�y	cùng	đi	chơi	golf
dip̣	cuo� i	tua�n.	Y� 	tôi	là,	làm	sao	tôi	kháng	cự	được	chứ?	Trước	mặt	tôi	là
người	phụ	nữ	xinh	đẹp	đang	ca	ngợi	tôi	ve� 	một	đie�u	tôi	còn	không	nhận
tha�y	ở	mıǹh,	và	cảm	ơn	tôi	đã	làm	gương.
“Chao	ôi,	thật	sao?	Anh	muo� n	em	cùng	đi	chơi	golf	cuo� i	tua�n	cùng	anh?”
Marjorie	hỏi,	ba� t	ngờ	vı	̀được	mời.
“Thật	chứ!”	tôi	hào	hứng	nói	không	đa�n	đo.	“Và	anh	sẽ	đưa	cả	lũ	trẻ	theo
nữa!”
Giờ,	giữa	lúc	tôi	đang	mở	miệng	nói	lời	mời,	tâm	trı	́tôi	lên	tie�ng:
“Không,	đo� 	ngo� c!	Đó	không	phải	khoảng	thời	gian	ở	một	mıǹh	tuyệt
hảo!	Lũ	trẻ	đó	sẽ	quậy	phá	lung	tung,	ở	đó	có	trò	trượt	nước	và	chúng	sẽ
muo� n	thuê	một	cái	thuye�n	và	mày	sẽ	phải	làm	ta� t	cả	những	trò	đó	với
chúng	và	mày	có	the� 	chào	tạm	biệt	đie�u	xı	̀gà,	ngủ	vùi,	và	những	ván	golf
thong	dong	đi	nhé.	Mày	bi	̣làm	sao	vậy	hả?”
The� 	là,	đùng	một	cái,	dự	điṇh	của	tôi	đã	trở	thành	một	sự	kiện	gia	đıǹh	-
ta� t	cả	chúng	tôi	cùng	tới	ho� 	trong	chuye�n	đi	đánh	golf	một	mıǹh	của	tôi,
chı	̉bởi	vı	̀cô	gái	của	tôi	the� 	hiện	một	bıǹh	luận	sâu	sa� c	khie�n	tim	tôi
pho� ng	lên	sung	sướng.	Cô	a�y	không	có	ý	câu	kéo	đe� 	tham	gia	chuye�n	đi
này;	cô	a�y	thực	sự	chân	thành	vui	vẻ	đe� 	cho	tôi	có	một	khoảng	thời	gian
riêng.	Nhưng	đưa	cô	và	lũ	trẻ	theo	cùng	là	một	việc	làm	đúng	vı	̀người
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phụ	nữ	này	đã	bày	tỏ	lòng	cảm	kıćh	trước	một	tıńh	cách	mà	tôi	ga�n	như
không	he� 	nhận	tha�y	ở	mıǹh.
Và	cho	da�u	ne�u	chı	̉đi	một	mıǹh	thı	̀tôi	sẽ	ra� t	thıćh	thú,	song	tôi	đã	có
một	khoảng	thời	gian	tuyệt	vời	ga�n	bó	với	gia	đıǹh	mıǹh.	Chúng	tôi	thuê
một	căn	nhà	go� ,	trao	đo� i	ve� 	cuộc	so� ng	ga�n	đây,	xıćh	lại	ga�n	nhau	bên	be�p
lửa	(nướng	và	ăn	so� 	bánh	quy	nướng	đủ	cho	một	tie�u	đội),	ro� i	cười	đùa
và	chơi	cùng	nhau	tới	tận	khuya.	Marjorie	đi	mát	xa	trong	khi	tôi	chơi
đùa	với	tụi	nhóc,	và	sau	đó	thı	̀cô	dành	thời	gian	với	chúng	trong	khi	tôi
đi	chơi	golf.
Và	khi	người	phục	vụ	sân	golf	dừng	xe	trước	ngôi	nhà	go� 	của	tôi,
Marjorie	và	lũ	trẻ	đã	dành	sa�n	cho	tôi	sự	ngạc	nhiên	mà	tôi	không	bao
giờ	quên:	ngay	trên	lo� i	đi	vào	ngôi	nhà	go� 	là	một	bức	vẽ	ba�ng	pha�n	sáp
màu	do	gia	đıǹh	tôi	thie� t	ke� ,	dành	riêng	cho	tôi.	Ba�ng	những	chữ	cái
màu	sa� c	sặc	sỡ,	họ	vie� t	“Welcum	Home	Deddy”	(Chào	mừng	ba	ve� 	nhà)
với	chữ	“e”	được	vẽ	nguợc	lại,	và	mo� i	đứa	con	tôi	đe�u	vie� t	tên	chúng	và
vie� t	ra�ng	lớn	lên	chúng	muo� n	làm	gı.̀	Còn	có	cả	một	cây	phả	hệ	loa�ng
ngoa�ng	với	tên	của	ta� t	cả	chúng	tôi	cũng	nhu	tên	của	ông	bà,	cô,	dı,̀	chú,
bác.	Ke� 	đó	là	hai	ta�m	bảng	to	đùng	vie� t,	đơn	giản:	CA�M	ƠN	BA	VI�
CHUYE�N	ĐI	VA� 	DA� NH	TA�̣ NG	BA,	NGƯƠ� I	LA�M	VIE�̣ C	CHA�M	CHI�	NHA�T
TRONG	GIƠ� I	KINH	DOANH	GIA� I	TRI�,	với	hıǹh	vẽ	tay	một	chie�c	micro	và
một	bức	tranh	điên	khùng	ve� 	tôi.	Phıá	trên	hiên,	Marjorie	đang	nướng
đo� 	ăn	và	bọn	trẻ	đe�u	ở	đó,	va�y	tay,	cười	đùa	và	gọi	tôi.
Nở	nụ	cười	rạng	rỡ,	tôi	không	the� 	tım̀	được	từ	nào	đe� 	die�n	tả	chuyện
này	khie�n	tôi	vui	đe�n	the� 	nào.	Việc	bày	tỏ	lòng	bie� t	ơn	từ	gia	đıǹh	tôi
không	he� 	to� n	kém	hay	ma� t	quá	nhie�u	thời	gian;	cho� 	pha�n	a�y	không	the�
quá	vài	đô	la,	những	bức	vẽ	cũng	không	the� 	ma� t	hơn	20	phút.	Nhưng	tôi
sẽ	nói	với	bạn	the� 	này:	những	lời	cảm	ơn	của	họ,	trưng	ra	giữa	lo� i	đi	đe�
cả	the� 	giới	trông	tha�y,	đáng	cả	triệu	đô	la	với	tôi.	Còn	nụ	cười	của	họ	ư?
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Vô	giá.	Đie�u	đó	xác	nhận	ra�ng	mọi	đie�u	tôi	làm	đe� 	bày	tỏ	tıǹh	cảm,	chu
ca�p	và	bảo	vệ	gia	đıǹh	mıǹh	không	chı	̉là	ca�n	thie� t,	mà	còn	ra� t	xứng
đáng.	Những	việc	này	khie�n	tôi	muo� n	làm	việc	chăm	chı	̉nhie�u	hơn	nữa,
đe� 	đảm	bảo	cha� c	cha�n	gia	đıǹh	tôi	có	được	mọi	thứ	ca�n	thie� t,	và	cha� c
cha�n	mang	lại	cho	họ	thật	nhie�u	những	đie�u	họ	muo� n.
Người	phục	vụ	sân	golf	của	tôi,	một	chàng	trai	trẻ	ga�n	30	tuo� i,	nhıǹ	tha�y
quang	cảnh	đó,	khi	đưa	cho	tôi	túi	đựng	đo� 	golf	lie�n	nói,	đơn	giản:	“O� ng
thật	may	ma�n	-	cha� c	ông	phải	cảm	tha�y	hạnh	phúc	la�m.	Tôi	ước	mıǹh	sẽ
có	một	gia	đıǹh	the� 	này	trong	tương	lai.”
“Phải'	tôi	nói,	gật	gù	sung	sướng.	“Ta� t	cả	mọi	đàn	ông	đe�u	nên	có	một
gia	đıǹh	the� 	này.”
TA�M	CA� CH	ĐƠN	GIA� N	ĐE� 	THE� 	HIE�̣ N	SỰ	BIE� T	ƠN	CU�A	BẠN	-	VA� 	NHA�̣ N
LẠI	ĐƯỢC	GI�	ĐO� 	CHO	BA� N	THA� N
1.		Ne�u	người	đàn	ông	của	bạn	che� 	bie�n	một	bữa	đo� 	nướng	cho	bạn	và
gia	đıǹh,	hãy	khen	ngợi	kỹ	năng	nướng	đo� 	của	anh	ta,	và,	la�n	tới	khi
mua	một	tảng	thiṭ	từ	cửa	hàng	tạp	pha�m,	hãy	nói	với	anh	ta	ra�ng	mie�ng
thiṭ	bạn	nưóng	trên	lò	nướng	không	the� 	sánh	ba�ng	mie�ng	thiṭ	anh	ta
nướng	trên	lửa	than.
ĐIE� U	BẠN	CO� 	ĐƯỢC	TƯ� 	VIE�̣ C	ĐO� :	Một	người	đàn	ông	sa�n	sàng	vui	vẻ
nướng	cả	bánh	ngũ	co� c	ne�u	việc	đó	sẽ	khie�n	anh	ta	nhận	được	một	lời
khen	nữa	ve� 	kỹ	năng	na�u	nướng.
2.		Ne�u	người	đàn	ông	của	bạn	ca� t	cỏ	mo� i	tua�n	và	chın̉h	sửa	lại	hàng	rào
đe� 	sân	được	đẹp	ma� t,	hãy	the� 	hiện	lòng	bie� t	ơn	của	bạn	ba�ng	cách	tặng
cho	anh	ta	một	khóm	ho� ng	hay	tú	ca�u	nhỏ	có	the� 	tro� ng	được	ở	trước
cửa.
ĐIE� U	BẠN	CO� 	ĐƯỢC	TƯ� 	VIE�̣ C	ĐO� :	Một	khóm	hoa	xinh	xa�n	tô	đie�m
khoảng	sân	nhà	bạn,	mo� i	khi	ai	đó	trong	hai	bạn	ta�p	xe	vào	lo� i	lên	nhà,



https://thuviensach.vn

các	bạn	sẽ	được	nha� c	nhở	ve� 	mo� i	quan	hệ	be�n	chặt	của	mıǹh.	Hơn	nữa,
khi	hoa	nở,	có	the� 	anh	ta	sẽ	ca� t	vài	bông	và	ca�m	vào	bıǹh	cho	bạn.
3.	Ne�u	người	đàn	ông	của	bạn	sửa	cái	vòi	rửa	bi	̣rò	hay	thay	đa�u	vòi	sen
trong	phòng	ta�m,	hãy	the� 	hiện	lòng	bie� t	ơn	của	bạn	ba�ng	cách	to� i	hôm
đó	la�y	đa�y	bo� n	nước	nóng	cho	anh	ta	ta�m.
ĐIE� U	BẠN	CO� 	ĐƯỢC	TƯ� 	VIE�̣ C	ĐO� :	Một	chút	thời	gian	riêng	tư	quý	báu
trong	khi	anh	ta	tận	hưởng	một	chút	cho	mıǹh,	hay	thậm	chı	́còn	to� t
hơn	là	bữa	ta�m	hơi	cho	cả	hai.
4.	Ne�u	người	đàn	ông	của	bạn	giúp	bọn	trẻ	mặc	đo� 	ngủ	và	đọc	truyện
cho	chúng	nghe	trước	khi	hôn	chúc	chúng	ngủ	ngon,	hãy	nói	với	anh	ta
ra�ng	nhıǹ	anh	ta	ga�n	bó	với	lũ	trẻ	quả	đúng	là	ông	cho� ng	gợi	tıǹh	và
khie�n	bạn	hạnh	phúc.
ĐIE� U	BẠN	CO� 	ĐƯỢC	TƯ� 	VIE�̣ C	ĐO� :	Tin	tôi	đi,	ga�n	như	to� i	nào	anh	ta
cũng	sẽ	đặt	lũ	trẻ	vào	giường	và	động	viên	chúng	ở	yên	đó	ne�u	anh	ta
tha�y	ra�ng	việc	đó	sẽ	mang	lại	đôi	chút	thời	gian	quý	báu	ở	bên	bạn.
5.	Ne�u	người	đàn	ông	của	bạn	có	ke� 	hoạch	đặt	cho� 	và	sa�p	xe�p	đe� 	hai	bạn
có	thời	gian	thư	giãn,	vui	vẻ	bên	nhau,	hãy	nói	với	anh	ta	ra�ng	bạn	đánh
giá	cao	sáng	kie�n	đó.
ĐIE� U	BẠN	CO� 	ĐƯỢC	TƯ� 	VIE�̣ C	ĐO� :	Bạn	sẽ	khơi	dậy	tıńh	nga�u	hứng	của
anh	ta	và	khuye�n	khıćh	anh	ta	lên	ke� 	hoạch	nhie�u	cuộc	hẹn	to� i	nữa	cho
cả	hai.
6.	Ne�u	người	đàn	ông	của	bạn	sửa	ô	tô	cho	bạn	hay	lên	lic̣h	hẹn	với	thợ
máy	đe� 	đảm	bảo	xe	chạy	trơn	tru,	hay	thậm	chı	́chı	̉đơn	giản	là	mang	xe
đi	rửa	hay	đo� 	đa�y	bıǹh	xăng,	hãy	cảm	ơn	anh	ta	vı	̀đã	giữ	cho	phương
tiện	di	chuye�n	duy	nha� t	của	bạn	vận	hành	trong	đie�u	kiện	to� t	nha� t.
ĐIE� U	BẠN	CO� 	ĐƯỢC	TƯ� 	VIE�̣ C	ĐO� :	Một	chuye�n	xe	đi	làm	và	một	dic̣h	vụ
sửa	máy/rửa	xe/đo� 	xăng	cá	nhân	trọn	đời.
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7.	Ne�u	người	đàn	ông	của	bạn	giặt	một	vài	đo� ng	qua�n	áo	nhưng	lại	đe�
chúng	lại	cho	người	khác	(chıńh	là	bạn!)	ga�p,	hãy	cảm	ơn	anh	ta	vı	̀giúp
bạn	xử	lý	giỏ	đo� 	ba�n	và	rủ	anh	ta	giúp	bạn	ga�p	-	cùng	nhau.
ĐIE� U	BẠN	CO� 	ĐƯỢC	TƯ� 	VIE�̣ C	ĐO� :	Không	chı	̉giúp	bạn	hoàn	thành	sớm
việc	ga�p	qua�n	áo,	mà	còn	có	thêm	một	chút	thời	gian	quý	báu	trò
chuyện	và	cười	nói	với	anh	chàng	mà	bạn	yêu.
8.	Ne�u	người	đàn	ông	của	bạn	chạy	tới	cửa	hàng	tạp	pha�m	mua	một
galông	sữa,	ma�y	quả	trứng	và	bột	ngũ	co� c	khi	sa�p	he� t,	hãy	cảm	ơn	anh
ta	vı	̀đã	nha� c	ra�ng	các	bạn	đang	he� t	ma�y	đo� 	thie� t	ye�u.
ĐIE� U	BẠN	CO� 	ĐƯỢC	TƯ� 	VIE�̣ C	ĐO� :	Một	người	đàn	ông	cha� c	cha�n	sẽ	chạy
tới	cửa	hàng	vı	̀anh	ta	nhận	tha�y	các	nhu	ye�u	pha�m	sa�p	he� t,	không	phải
chờ	bạn	năn	nı.̉
TIE� N	BẠC	VA� 	LY� 	TRI�
LA�M	SAO	ĐE� 	XƯ� 	LY� 	VA� N	ĐE� 	TIE� N	BẠC	CU� NG	ĐA� N	O� NG
Cha	tôi	từng	nói:	đie�u	to� t	nha� t	bạn	có	the� 	làm	cho	người	nghèo	là	đừng
trở	thành	một	người	trong	so� 	họ.	Đó	là	vı	̀ne�u	một	người	đang	khó	khăn
tım̀	đe�n	xin	bạn	giúp	đỡ	-	anh	ta	không	có	gı	̀đe� 	ăn,	đe� 	mặc,	đe� 	làm	nơi
trú	ngụ	-	bạn	cha�ng	the� 	làm	gı	̀cho	người	đó	ne�u	bạn	cũng	tra�ng	tay.
Đie�u	này	có	lý	với	ha�u	he� t	mọi	đàn	ông	trên	the� 	giới	bởi	vı	̀chúng	tôi
bie� t	ra� t	rõ	ra�ng	ba� t	cha�p	tıǹh	yêu	dành	cho	gia	đıǹh	và	những	người
thân	yêu	nha� t	có	lớn	lao	đe�n	đâu,	chúng	tôi	cũng	không	the� 	so� ng	nhờ
vào	tıǹh	yêu	đó.	Tıǹh	yêu	không	the� 	trả	các	hóa	đơn	tie�n	điện.	Cũng
không	the� 	thanh	toán	các	khoản	trả	góp	mua	nhà.	Bạn	không	the� 	lái	tıǹh
yêu	a�y	đe�n	cửa	hàng	hoặc	la�y	nó	đe� 	mua	thực	pha�m.	Và	cho	dù	những
người	thân	yêu	của	chúng	tôi	được	ôm	a�p	tha�m	thie� t	the� 	nào,	đie�u	đó
cũng	sẽ	không	the� 	giúp	họ	được	a�m	áp	như	hơi	a�m	của	điện	và	hơi	đo� t
được.	Nói	đơn	giản:	chúng	tôi	ca�n	tie�n	đe� 	chu	ca�p	cho	những	nhu	ca�u
thie� t	ye�u	của	những	người	chúng	tôi	yêu	thương.	Và	một	người	đàn	ông
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-	một	người	đàn	ông	thực	sự	-	sẽ	dời	non	la�p	be� 	chı	̉đe� 	đảm	bảo	ra�ng
anh	ta	có	được	đie�u	đó,	đe� 	những	người	anh	ta	yêu	thương	có	được
đie�u	đó.
Khả	năng	làm	được	đie�u	này	là	ye�u	to� 	co� t	lõi	nha� t	của	pha�m	cách	đàn
ông.	Từ	lúc	bác	sı	̃vo� 	vào	mông	chúng	tôi	và	nói	với	mẹ	chúng	tôi	“Là	con
trai”,	chúng	tôi	đã	được	kỳ	vọng	sẽ	hie�u	và	tôn	trọng	cái	thực	te� 	ra�ng
một	trong	những	trách	nhiệm	tuyệt	vời	nha� t	mà	chúng	tôi	sẽ	gánh	vác
trong	tư	cách	đàn	ông	là	dành	toàn	lực	đe� 	kha�ng	điṇh	chúng	tôi	là	ai,
chúng	tôi	làm	công	việc	gı,̀	chúng	tôi	kie�m	được	bao	nhiêu,	nha�m	đảm
bảo	ra�ng	những	người	chúng	tôi	yêu	thương	được	chăm	sóc	đa�y	đủ	-
ra�ng	họ	không	thie�u	tho� n	thứ	gı,̀	ngay	cả	sau	khi	chúng	tôi	trút	hơi	thở
cuo� i	cùng.	Như	tôi	vie� t	trong	cuo� n	Cư	xử	như	đàn	bà,	suy	nghı	̃như	đàn
ông,	trở	thành	người	chu	ca�p	chıńh	cho	cuộc	so� ng	của	người	phụ	nữ
cũng	là	một	trong	những	cách	quan	trọng	đe� 	chúng	tôi	the� 	hiện	tıǹh	yêu
của	mıǹh	đo� i	với	cô	a�y	và	gia	đıǹh	nhỏ	cả	hai	cùng	nhau	xây	dựng.	Đo� i
với	người	đàn	ông,	đie�u	to� i	quan	trọng	là	phải	the� 	hiện	được	tıǹh	yêu
của	mıǹh	theo	cái	cách	cụ	the� 	đó.
Khi	đó,	hãy	tưởng	tượng	xem,	những	va�n	đe� 	gı	̀có	the� 	nảy	sinh	ne�u	một
người	đàn	ông	không	the� 	kie�m	đủ	tie�n	nuôi	gia	đıǹh.	Xem	nào,	bạn	vừa
làm	đám	cưới	và	kỳ	trăng	mật	đã	ke� t	thúc.	Giờ	các	bạn	đang	ba� t	nhip̣
với	cuộc	so� ng	chung	và	ro� i,	đột	nhiên	các	hóa	đơn	thanh	toán	ngày	càng
phức	tạp	-	các	bạn	có	hai	ta�m	thẻ	tıń	dụng	đã	quá	hạn,	khoản	tie�n	các
bạn	dành	riêng	đe� 	trả	tie�n	thuê	nhà	đã	được	dùng	đe� 	sửa	xe,	và	các	bạn
thie�u	một	chút	tie�n	đe� 	trả	hóa	đơn	ga.	Giờ,	thêm	ma�y	đứa	nhóc	vào	đó
nữa,	ro� i	hãy	xem	tài	khoản	ngân	hàng	của	các	bạn	bi	̣rút	cạn	nhanh	như
the� 	nào.	Khi	hai	bạn	còn	độc	thân	và	phải	tự	mıǹh	xoay	xở	cũng	đủ	phức
tạp	ro� i,	nhung	sự	mệt	mỏi,	lúng	túng,	căng	tha�ng	còn	nhân	lên	ga�p	bội
khi	các	bạn	phải	trải	qua	những	ra� c	ro� i	tài	chıńh	này	trước	mặt	ai	đó,
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cùng	với	ai	đó,	và	ai	đó	ngoài	bạn	phải	chiụ	ảnh	hưởng	nghiêm	trọng.
Tôi	không	có	ý	đánh	giá	tha�p	cảm	giác	của	phụ	nữ	trong	những	tıǹh
huo� ng	này,	nhưng	tôi	có	the� 	nói	với	bạn	ra�ng	đie�u	này	có	the� 	giáng	đòn
chı	́mạng	vào	lòng	tự	tôn	của	đàn	ông.
Người	đàn	ông	này,	người	đã	the� 	sẽ	yêu	bạn	hơn	ta� t	thảy,	không	the� 	the�
hiện	tıǹh	yêu	theo	cách	to� t	nha� t	mà	anh	ta	bie� t	-	ba�ng	cách	đảm	bảo	anh
ta	có	the� 	chăm	nom	cho	những	nhu	ca�u	cơ	bản	nha� t	của	bạn	và	thậm	chı́
còn	mang	đe�n	cho	bạn	những	đie�u	các	bạn	đã	mơ	ước	lúc	mới	yêu	-	một
ngôi	nhà	nhỏ	xinh	xa�n	trong	một	khu	dân	cư	thân	thiện,	trường	học	to� t
cho	bọn	trẻ,	một	chie�c	xe	an	toàn	và	tiện	nghi,	một	hai	kỳ	nghı.̉	Khó
khăn	sẽ	nhân	lên	ga�p	vạn	la�n	ne�u	anh	ta	thực	sự	ma� t	việc	-	một	tıǹh
huo� ng	không	hie�m	trong	ne�n	kinh	te� 	hiện	nay,	nơi	đàn	ông	chie�m	đa	so�
trong	những	người	lao	động	ma� t	việc	và	không	tım̀	được	việc	mới.	Một
người	đàn	ông	tha� t	nghiệp	không	chı	̉phải	chiụ	đựng	cảm	giác	ba� t	lực
khi	không	the� 	chu	ca�p	cho	bạn,	mà	còn	chiụ	đựng	cảm	giác	ho� 	thẹn	như
the� 	anh	ta	không	the� 	bảo	vệ	bạn:	ne�u	anh	ta	không	the� 	trả	no� i	tie�n	trả
góp	cho	chie�c	xe	của	bạn,	the� 	thı	̀bạn	phải	đi	xe	buýt;	ne�u	anh	ta	không
trả	tie�n	thuê	nhà,	anh	ta	sẽ	phải	chuye�n	cả	nhà	tới	khu	dân	cư	an	ninh
không	được	to� t	la�m	và	ở	đó	trường	học	không	đáp	ứng	được	tiêu	chua�n
mà	bạn	muo� n	dành	cho	bọn	trẻ;	ne�u	anh	ta	không	the� 	trả	no� i	hóa	đơn
tie�n	điện,	cả	nhà	sẽ	phải	chiụ	giá	lạnh	ıt́	nhie�u	khi	mùa	đông	tới.	Ta� t	cả
những	đie�u	này	có	the� 	khie�n	một	người	đàn	ông	có	cảm	giác	tha� t	bại	vı̀
không	the� 	yêu	bạn	theo	cách	bạn	xứng	đáng	được	yêu.	Ngoài	ra,	ne�u
anh	ta	ma� t	việc,	hai	trong	ba	ne�n	tảng	quan	trọng	của	pha�m	cách	đàn
ông	của	anh	ta	sẽ	bi	̣to� n	thuơng	-	nghe� 	nghiệp	và	tie�n	tài.	Và	đie�u	đó	gây
to� n	hại	vô	cùng	lớn	tới	lòng	tự	tôn	và	lòng	tự	trọng	của	anh	ta.
Bạn	bie� t	hệ	quả	tie�p	theo	là	gı:̀	hai	người	các	bạn	đo� i	mặt	trực	tie�p	với
những	thời	kỳ	khó	khăn	ba�ng	những	trận	cãi	cọ	ngày	càng	nhie�u	ve� 	va�n
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đe� 	chi	tiêu.	Anh	ta	sao	nhãng	ve� 	tâm	trı	́và	cảm	xúc	trong	khi	hai	bạn	vật
lộn	với	những	quye� t	điṇh	tài	chıńh.	Anh	ta	căng	tha�ng	và	lo	la�ng	hơn
nhie�u,	tıńh	khı	́anh	ta	trở	nên	tha� t	thường.	Anh	ta	không	còn	lãng	mạn
như	trước	nữa,	thậm	chı	́không	the� 	nghı	̃ve� 	tıǹh	dục	vı	̀tâm	trı	́anh	ta	lúc
nào	cũng	ro� i	bời,	co� 	ga�ng	tım̀	ra	cách	đe� 	gánh	gia	đıǹh	trên	vai	và	đưa
họ	vượt	qua	mớ	bòng	bong	tài	chıńh	mà	anh	ta	đang	vướng	vào.	Ha�u
he� t	đàn	ông	muo� n	làm	đie�u	họ	phải	làm	và	những	đie�u	mọi	người	đòi
hỏi	họ	làm,	và	khi	họ	không	the� 	làm	được	như	vậy,	mọi	thứ	rơi	vào	be�
ta� c.	Tôi	là	người	đa�u	tiên	thừa	nhận	ra�ng	ngay	cả	bây	giờ,	là	trụ	cột	gia
đıǹh,	tôi	sẽ	thu	mıǹh	vào	trong	vỏ	o� c	ne�u	gia	đıǹh	tôi	đo� i	diện	với	nguy
cơ	ba� t	o� n	tài	chıńh,	và	sẽ	không	thò	đa�u	ra	khỏi	đó	chừng	nào	tôi	còn
chưa	tım̀	được	cách	giải	quye� t.	Những	lúc	như	the� ,	tôi	trở	nên	tra�m
lặng,	không	còn	lãng	mạn,	và	ga�n	như	không	quan	tâm	chăm	sóc	tới	gia
đıǹh.	Tôi	ngo� i	một	xó	với	khuôn	mặt	toát	lên	vẻ:	“Anh	đang	điên	đa�u	đây,
và	nó	sẽ	ảnh	hưởng	đe�n	cách	anh	cư	xử	với	em	chừng	nào	va�n	đe� 	chưa
được	giải	quye� t.”
O� ,	thật	tuyệt	khi	phụ	nữ	các	bạn	co� 	ga�ng	an	ủi	chúng	tôi:	“Em	yêu	anh
cho	dù	có	gı	̀xảy	ra	đi	nữa	và	chúng	ta	có	the� 	vượt	qua	được	chuyện	này”
-	chúng	tôi	cảm	kıćh	và	bie� t	ơn	vı	̀các	bạn	ủng	hộ	và	nguyện	ở	bên	cạnh
chúng	tôi	cho	tới	cùng.	Thực	te� ,	chúng	tôi	ca�n	sự	ủng	hộ	từ	các	bạn.
Nhưng	đie�u	đó	cha�ng	thay	đo� i	được	gı	̀-	nó	sẽ	không	tác	động	tới	kie�u	tư
duy	của	chúng	tôi.	Là	đàn	ông,	chúng	tôi	chiụ	áp	lực,	và	ba� t	ke� 	bạn	có
nói	bạn	tha�u	hie�u	và	ủng	hộ	chúng	tôi,	bạn	cũng	không	the� 	hie�u	he� t
được	áp	lực	phải	kie�m	ra	tie�n	của	chúng	tôi,	nha� t	là	trong	the� 	giới	đàn
ông.	Chứng	kie�n	chúng	tôi	chạm	mặt	một	người	bạn	cũ	(khi	đang	gặp
ra� c	ro� i	ve� 	tài	chıńh)	bạn	sẽ	nhận	ra	được	đôi	đie�u	xẹt	qua	tâm	trı	́chúng
tôi:	Ha�n	bie� t	anh	từng	là	CEO	của	công	ty	đang	vỡ	nợ	hay	anh	từng	làm
việc	ở	nhà	máy	vừa	đóng	cửa	ma�y	tháng	trước,	và	giờ	khi	ha�n	hỏi	anh
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dự	điṇh	làm	gı,̀	câu	trả	lời	của	anh	sẽ	phải	là:	“Cha�ng	gı	̀cả.”	Ro� i	khi	ha�n
hỏi	anh	ve� 	em,	anh	sẽ	nói:	“O� n	cả”,	trong	khi	ha�n	bie� t	ha�n	em	phải	đang
lo	la�ng	bởi	cuộc	so� ng	giờ	ra� t	chật	vật.	Những	lời	động	viên	của	phụ	nữ,
dù	cho	thành	tâm	tới	đâu,	cũng	không	the� 	xoa	diụ	được	cảm	giác	mà
một	cuộc	đụng	đa�u	như	the� 	có	the� 	khơi	lên.	Vı	̀the� ,	chúng	tôi	thu	mıǹh
lại.
Nhưng	có	vài	cách	bạn	có	the� 	làm	chúng	tôi	mở	lòng	mıǹh	ra	trong	khi
chúng	tôi	da�n	ho� i	phục	và	tım̀	cách	đe� 	đứng	vững	trở	lại:
1.	PHA� N	CHIA	TIE� N	CU�A	HAI	BẠN	VA� 	TRAO	CHO	ANH	TA	QUYE�N	KIE�M
SOA�T
Một	người	hoạch	điṇh	tài	chıńh	đã	cho	tôi	lời	khuyên	cực	kỳ	hữu	ıćh
này	ma�y	năm	trước:	đe� 	quản	lý	tie�n	và	giúp	mọi	người	trong	nhà	đe�u
cảm	tha�y	họ	có	đóng	góp	cũng	như	được	hưởng	lợi	từ	những	ta�m	séc
thanh	toán	của	mıǹh,	mo� i	cặp	đôi	đe�u	nên	có	ıt́	nha� t	bo� n	tài	khoản	ngân
hàng.	Một	là	tài	khoản	thanh	toán	cho	hộ	gia	đıǹh	-	bạn	gửi	tie�n	lương
của	mıǹh	vào	đây.	Tài	khoản	này	chứa	một	khoản	tie�n	góp	chung	cho
một	gia	đıǹh	lớn	mà	từ	đó,	một	pha�n,	với	đa	so� 	chúng	ta	là	một	pha�n
lớn,	dùng	đe� 	chi	trả	ta� t	cả	các	hóa	đơn	và	nhu	ca�u	thie� t	ye�u	ha�ng	ngày	-
tie�n	trả	góp	xe,	tie�n	điện,	hóa	đơn	thẻ	tıń	dụng,	học	phı,́	khoản	trả	góp
mua	nhà.	Tài	khoản	thứ	hai	nên	là	tài	khoản	tie� t	kiệm	ca�n	phải	có	đủ	hai
chữ	ký	khi	chuye�n	ba� t	cứ	khoản	tie�n	nào	đi.	Đây	vừa	là	quỹ	kha�n	ca�p	-
so� 	tie�n	bạn	đe� 	dành	đe� 	phòng	những	chuyện	rủi	ro	-	vừa	là	quỹ	bạn	có
the� 	dành	dụm	cho	những	khoản	chi	tiêu	lớn	trong	đời:	mua	nhà,	mua
xe,	trả	học	phı.́	Không	quan	trọng	bạn	chuye�n	vào	tài	khoản	chung	này
10%,	20%	hay	10	đô	la	mo� i	tháng;	co� t	ye�u	là	hai	bạn	dùng	tài	khoản	này
đe� 	tie� t	kiệm,	với	ý	điṇh	sử	dụng	khoản	tie� t	kiệm	này	cho	những	trường
họp	kha�n	ca�p.	Hai	tài	khoản	sau	cùng	nên	là	tài	khoản	cá	nhân	-	một	của
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anh	ta,	và	một	của	bạn.	Các	tài	khoản	này	là	các	khoản	tie�n	đe� 	chi	tiêu
mà	hai	bạn	thỏa	thuận	sẽ	giữ	cho	riêng	mıǹh.
Với	bo� n	tài	khoản	này,	các	bạn	sẽ	có	the� 	góp	chung	các	nguo� n	thu	và
cùng	nhau	quản	lý	hoạt	động	tài	chıńh	của	gia	đıǹh,	trong	khi	va�n	duy
trı	̀được	sự	riêng	tư.	Ơ� 	một	so� 	gia	đıǹh,	việc	thanh	toán	tie�n	xe	là	trách
nhiệm	của	người	vợ	còn	tie�n	thuê	nhà	cùng	học	phı	́là	trách	nhiệm	của
người	cho� ng.	Giờ	thı	̀mọi	thứ	đe�u	được	chia	sẻ,	thậm	chı	́cả	việc	ho� 	trợ
lũ	trẻ.	Giờ	thı	̀hai	bạn	liên	ke� t	với	nhau	trên	một	mặt	trận	tài	chıńh
tho� ng	nha� t.	Vào	những	lúc	yên	o� n,	đie�u	này	có	nghıã	là	hai	bạn	cùng
nhau	góp	pha�n	vào	việc	duy	trı	̀cuộc	so� ng.	Gặp	lúc	khó	khăn,	đó	là	cách
hoàn	hảo	đe� 	giúp	người	đàn	ông	của	bạn	cảm	tha�y	anh	ta	va�n	kie�m	soát
được	tài	chıńh,	ngay	cả	khi	anh	ta	không	kie�m	được	nhie�u.	Ne�u	anh	ta
ký	các	hóa	đơn	và	ta�m	séc	hoặc	đưa	ra	quye� t	điṇh	khoản	thanh	toán	nào
ca�n	được	ưu	tiên	(hoặc	ıt́	nha� t	là	anh	ta	tưởng	the� )	và	người	phụ	nữ	ở
công	ty	cáp	truye�n	hıǹh	nói	chuyện	với	anh	ta	một	cách	tôn	trọng	-
“Cảm	ơn	ông	Johnson	đã	thanh	toán	hóa	đơn”	-	thı	̀anh	ta	sẽ	không	cảm
tha�y	bi	̣coi	thường	mo� i	khi	người	thu	phı	́gọi	đe�n	hay	một	thông	báo
nộp	tie�n	tre� 	khác	lại	xua� t	hiện	trong	hòm	thư.
Lời	an	ủi	có	the� 	khie�n	anh	ta	yên	lòng	là	khi	bạn	nói	với	anh	ta	ra�ng	dù
so� 	tie�n	bỏ	vào	tài	khoản	của	mo� i	người	là	the� 	nào	đi	nữa,	bạn	cũng	ca�n
anh	ta	quản	lý	tie�n	và	giữ	cho	hóa	đơn	được	thanh	toán	càng	thường
xuyên	càng	to� t	-	và	ra�ng	bạn	tin	tưởng	anh	ta.	Đie�u	này	giúp	anh	ta	giữ
được	ıt́	nha� t	là	đôi	chút	danh	dự	tài	chıńh	trong	khi	anh	ta	co� 	ga�ng	đứng
vững	trở	lại.	Đo� i	với	những	phụ	nữ	nào	cảm	tha�y	làm	the� 	là	trao	cho
anh	ta	quá	nhie�u	quye�n	kie�m	soát,	hãy	bie� t	ra�ng	các	bạn	va�n	đang	chia
sẻ	trách	nhiệm;	hai	người	va�n	ca�n	bàn	bạc	ve� 	va�n	đe� 	tài	chıńh,	không	ai
có	the� 	nhúng	tay	vào	khoản	tie� t	kiệm	mà	không	hỏi	ý	kie�n	người	còn	lại,
và	cả	hai	người	các	bạn	có	những	tài	khoản	riêng	đe� 	trang	trải	cho
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những	nhu	ca�u	cá	nhân	mà	không	ca�n	phải	hỏi	ý	kie�n	người	bạn	đời.
Ne�u	anh	ta	muo� n	mua	một	hộp	xı	̀gà,	anh	ta	có	the� 	dùng	tài	khoản	cá
nhân	đe� 	mua,	không	ai	hỏi	gı;̀	ne�u	bạn	muo� n	đi	làm	móng	và	mua	một
đôi	giày	xinh	xa�n	thı	̀bạn	có	tie�n	trong	tài	khoản	riêng,	anh	ta	không	the�
nói	gı	̀ve� 	chuyện	đó.	Tha�y	không?	Ai	cũng	có	quye�n	tự	chủ.
Ne�u	như	người	đàn	ông	của	bạn	chi	tiêu	một	cách	thie�u	suy	nghı,̃	không
quan	tâm	đe�n	công	việc	cũng	cha�ng	có	vẻ	bận	tâm	đe�n	chuyện	thoát	ra
khỏi	tıǹh	trạng	tha� t	nghiệp,	thı	̀bạn	thực	sự	gặp	khó	khăn	ro� i	đa�y	-	và	tôi
không	có	cuo� n	sách	nào	đe� 	giúp	bạn	đo� i	phó	với	một	gã	như	the� .	Hãy	tin
cha� c	ra�ng,	một	người	đàn	ông	không	lo	cho	công	việc	thı	̀tức	là	đang	đi
ngược	lại	những	gı	̀tôi	nghı	̃là	bản	năng	tự	nhiên	của	anh	ta,	và	ne�u	bạn
lỡ	ke� t	hôn	với	anh	ta,	bạn	tuyệt	đo� i	có	quye�n	ra	đi.	Hoặc	bạn	có	the� 	cứ
bám	trụ	-	the� 	thı	̀chúc	bạn	may	ma�n.
Nhưng	quan	trọng	nha� t	là	khi	bạn	quye� t	điṇh	mıǹh	sẽ	ở	bên	ai	đó,	ngay
từ	vạch	xua� t	phát,	bạn	phải	thật	nghiêm	túc.	Ne�u	như,	trước	khi	tie�n	sâu
hơn,	các	bạn	thảo	luận	nghiêm	túc	với	nhau	ve� 	các	va�n	đe� 	tài	chıńh	và
cách	xử	lý	hóa	đơn	cùng	tie�n	tie� t	kiệm,	và	cùng	nhau	áp	dụng	việc	này
trong	cả	những	lúc	tài	chıńh	to� t	đẹp	la�n	to� i	tệ,	thı	̀việc	chia	sẻ	sẽ	phát
huy	tác	dụng,	ngay	cả	khi	có	chuyện	không	o� n	xảy	ra,	nha� t	là	khi	có
chuyện	không	o� n	xảy	ra.
2.	NHA� C	CHO	ANH	TA	NHƠ� 	VI�	SAO	CA� C	BẠN	YE� U	NHAU
Chúng	ta	đã	bàn	luận	ra�ng	khi	bạn	nói	với	người	bạn	đời	bạn	va�n	yêu
anh	ta	ba� t	ke� 	khó	khăn	the� 	nào	đi	nữa,	anh	ta	sẽ	cảm	kıćh,	nhưng	đa�y
va�n	có	the� 	là	lời	nói	sáo	ro� ng	với	một	người	đàn	ông	đang	gặp	vận	xui
ve� 	tài	chıńh.	Nhưng	bày	tỏ	tıǹh	yêu	bạn	dành	cho	anh	ta	là	một	đie�u
hoàn	toàn	khác.	Cha	mẹ	tôi	không	có	nhie�u	tie�n,	nhưng	họ	đã	làm	được
đie�u	đó.	Và	tôi	ra� t	vui	khi	thông	báo	ra�ng:	bạn	cũng	có	the� 	làm	được.	Ta� t
cả	những	gı	̀các	bạn	đã	cùng	nhau	trải	qua,	ta� t	cả	khoảng	thời	gian	các
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bạn	bên	nhau,	đe�u	xứng	đáng	được	giữ	gıǹ.	Hãy	chứng	minh	với	anh	ta
ba�ng	cách	nha� c	anh	ta	những	kỷ	niệm	ban	đa�u	đã	khie�n	anh	ta	yêu	bạn	-
hãy	tập	trung	vào	những	đie�u	ba� t	ngờ	nho	nhỏ.	Na�u	bữa	to� i	yêu	thıćh
của	anh	ta,	na�m	tay,	đe� 	lại	những	lời	nha�n	nhủ	đa�y	yêu	thương.	Làm
những	việc	đe� 	ga�n	bó	hơn	mà	không	to� n	kém:	thuê	đıã	DVD,	làm	bỏng
ngô,	cùng	nhau	xem	phim	buo� i	to� i;	trải	chăn	trên	sàn	phòng	khách	và	có
một	bữa	tiệc	nho	nhỏ	trong	nhà;	sau	bữa	to� i,	cả	nhà	cùng	đi	dạo	quanh
khu	dân	cư;	chơi	đánh	đu	ở	sân	chơi;	đo� 	xe	cạnh	sân	bay	ro� i	nga�m	máy
bay	ca� t	cánh	và	hạ	cánh;	lái	xe	đe�n	vùng	ngoại	ô	và	nga�m	đèn	Giáng
sinh;	học	cách	chơi	một	trong	các	trò	chơi	video	của	anh	ta,	ro� i	thách
đa�u	tay	đôi.	Trong	khi	chăm	chút	cho	những	“cuộc	hẹn”	tùy	hứng	của
các	bạn,	hãy	chú	ý	tận	hưởng	cảm	giác	ở	bên	nhau.	Đừng	đe� 	những	đie�u
tiêu	cực	hay	các	va�n	đe� 	khó	khăn	xen	vào	câu	chuyện.	Hãy	chı	̉dành	thời
gian	đe� 	thực	sự	ga�n	gũi	nhau;	ngay	cả	ne�u	sự	ga�n	gũi	này	chı	̉nga�n	ngủi
thôi,	cũng	hãy	làm	cho	nó	trở	nên	có	ý	nghıã.	Khıćh	lệ	anh	ta	tım̀	sự
khuây	khỏa	nơi	bạn,	ngay	cả	trong	những	ngày	anh	ta	muo� n	tım̀	một
góc	và	trở	nên	im	lặng	tuyệt	đo� i.	Xây	dựng	một	mo� i	quan	hệ	yêu	thương
đòi	hỏi	nhie�u	công	sức,	nhưng	giữ	cho	tıǹh	yêu	và	sự	lãng	mạn	to� n	tại
trong	những	thời	đie�m	khó	khăn	đòi	hỏi	ra� t	nhie�u	công	sức.	Nhưng	mo� i
quan	hệ	của	các	bạn	xứng	đáng	với	đie�u	đó.

3.	ĐƯ� NG	PHA� N	XE� T

Bạn	phải	nhớ	ra�ng	ne�u	va�n	đe� 	tie�n	nong	đang	căng	tha�ng,	ba� t	cứ	đie�u	gı̀
bạn	nói	với	anh	ta	ve� 	tie�n	cũng	sẽ	làm	to	chuyện	theo	hướng	tiêu	cực.
Hãy	tưởng	tượng:	bạn	ve� 	nhà	sau	một	ngày	làm	việc	mệt	mỏi	và	tha�y
một	hòm	thư	đa�y	hóa	đơn,	và	trước	khi	bạn	bước	vào	cửa,	điện	thoại
reo.	Đó	là	công	ty	truye�n	hıǹh	cáp,	thông	báo	cho	bạn	la�n	nữa	ra�ng	ne�u
bạn	không	thanh	toán	hóa	đơn,	họ	sẽ	ngừng	cung	ca�p	dic̣h	vụ.	Giờ,
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người	đàn	ông	của	bạn	bie� t	hóa	đơn	đã	bi	̣tre� 	hạn	thanh	toán	nhưng	bạn
dập	máy	bực	tức:	“Hóa	đơn	cáp	đe�n	hạn	ro� i.”
Trong	suy	nghı	̃của	anh	ta,	cha�ng	khác	gı	̀bạn	vừa	nói:	“Họ	sa�p	ca� t	bỏ
đường	cáp	và	ne�u	the� ,	tôi	sẽ	không	the� 	xem	chương	trıǹh	yêu	thıćh	sau
một	ngày	làm	việc	va� t	vả,	thật	điên	ma� t	thôi,	tôi	là	người	lao	ra	ngoài	kia
kie�m	tie�n	còn	anh	thı	̀ngo� i	đây,	cha�ng	làm	gı	̀trong	khi	người	ta	tước	đi
ma� t	thứ	duy	nha� t	giúp	tôi	có	the� 	thư	giãn.	Anh	đã	đa�y	chúng	ta	vào	ra� c
ro� i	này;	anh	sẽ	làm	gı	̀đe� 	đưa	chúng	ta	thoát	ra	chứ?”
Thật	không	may,	dù	đó	cha�ng	phải	là	chủ	ý	của	bạn,	nhưng	do	thái	độ	và
giọng	điệu	của	bạn,	suy	nghı	̃đó	va�n	cứ	xua� t	hiện	ngay	cả	khi	bạn	không
nhận	ra	mıǹh	đang	làm	như	the� .	Anh	ta	đã	sa�n	tha� t	vọng	ve� 	bản	thân,	và
chı	̉đang	chờ	cho	đe�n	lúc	bạn	the� 	hiện	ra�ng	bạn	cũng	tha� t	vọng	ve� 	anh
ta,	cho	đe�n	lúc	bạn	tỏ	rõ	anh	ta	là	một	người	cho� ng,	người	cha	và	một
người	đàn	ông	tha� t	bại	vı	̀không	chu	ca�p	và	bảo	vệ	được	cho	gia	đıǹh
của	mıǹh.
Bạn	bie� t	ma�y	cái	hóa	đơn	đã	đe�n	hạn	thanh	toán,	và	anh	ta	cũng	the� ;
không	ca�n	phải	nói	ra	chuyện	đó	trừ	phi	bạn	có	trong	tay	thứ	gı	̀đa�y	cụ
the� 	khả	dı	̃kéo	hai	bạn	ra	khỏi	ra� c	ro� i	mà	các	bạn	đang	gặp	phải.	Ne�u
không,	lời	lẽ	của	bạn	-	dù	là	vừa	nói	vừa	bày	tỏ	thái	độ	hay	cha�ng	qua	là
một	nhận	xét	bâng	quơ	thôi	-	có	the� 	sẽ	chı	̉đa�y	anh	ta	đi	đe�n	cửa	hàng
ca�m	đo� ,	hay	gọi	cho	người	cho	vay	nặng	lãi,	hoặc	đi	xuo� ng	góc	pho� 	làm
vài	thứ	không	phải	việc	của	anh	ta.	Tôi	chı	̉muo� n	nói	ra�ng	bạn	hãy	nhẹ
nhàng.
4.	HI�NH	THA� NH	MO�̣ T	VO� NG	TRO� N	HAI	NGƯƠ� I
Chuyện	đang	xảy	ra	trong	tài	khoản	ngân	hàng	của	bạn	-	dù	to� t	hay	xa�u	-
là	chuyện	của	các	bạn	và	chı	̉của	các	bạn	mà	thôi.	Hãy	giữ	thông	tin	tài
chıńh	đó	cho	riêng	hai	bạn,	và	đừng	chia	sẻ	với	ai	he� t	bởi	vı,̀	tin	tôi	đi,
dù	cho	các	bạn	có	tie�n	nhie�u	bao	nhiêu	-	hay	ıt́	đe�n	ma�y,	nó	cũng	là	tin
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tức	hữu	ıćh	cho	ai	đó.	Ke� 	với	cô	bạn	ra�ng	bạn	đang	co� 	ga�ng	đe� 	được	tăng
lương	với	hy	vọng	kie�m	thêm	tie�n	vı	̀anh	chàng	của	bạn	đang	tha� t
nghiệp	và	“có	người	phải	làm	gı	̀đó”,	thı	̀đùng	một	cái,	cả	the� 	giới	-	gia
đıǹh,	bạn	bè,	người	quen	và	kẻ	thù	-	sẽ	sa�n	sàng	sử	dụng	thông	tin	đó
cho� ng	lại	các	bạn.	Hãy	xem	đie�u	gı	̀xảy	ra	khi	ai	đó	trúng	xo� 	so� :	ngay	khi
con	so� 	trúng	giải	xua� t	hiện	và	họ	xua� t	hiện	trên	truye�n	hıǹh	với	một	ta�m
séc	quá	kho� ,	là	ta� t	cả	mọi	người	sẽ	lập	tức	chıà	tay	ra.	Và	ngay	khi	họ
ma� t	toàn	bộ	so� 	tie�n	đó,	vı	̀sử	dụng	nó	làm	ma�y	chuyện	ngu	ngo� c,	đa�u	tư
không	hiệu	quả,	bi	̣người	ta	lợi	dụng	và	lừa	ma� t	tie�n,	thı	̀đie�u	đa�u	tiên
họ	phải	gánh	chiụ	là	thiên	hạ	sẽ	chê	bai	ra�ng	họ	ngo� c	làm	sao.	Nói	cách
khác,	người	ta	sẽ	ghen	ti	̣và	sử	dụng	ba� t	cứ	thông	tin	nào	họ	có	đe� 	khie�n
bạn	cảm	tha�y	mıǹh	to� i	tệ	còn	bản	thân	họ	thı	̀tha�y	to� t	hơn.	Đie�u	này
cha�ng	bao	giờ	thay	đo� i.	Hãy	giữ	bı	́mật	chuyện	của	mıǹh,	thı	̀ro� i	sẽ
không	ai	có	cơ	hội	bày	va�n	đe� 	của	bạn	ra	giữa	pho� 	mà	ı	̀xèo	phán	xét,
hoặc	khie�n	bạn	hay	người	đàn	ông	của	bạn	buo� n	phie�n	vı	̀tıǹh	hıǹh	tài
chıńh	của	mıǹh.
Tương	tự:	đừng	so	sánh	các	bạn	với	những	cặp	đôi	khác.	Con	người
luôn	có	xu	hướng	bie�n	vẻ	be� 	ngoài	của	mıǹh	trở	nên	lung	linh;	tuy	họ	lái
chie�c	xe	lớn	hay	so� ng	trong	ngôi	nhà	sang	trọng,	nhưng	ra� t	có	the� 	là
trong	the� 	giới	của	họ	cũng	có	gı	̀đó	không	o� n.	Có	the� 	hóa	đơn	trả	góp
tie�n	xe	của	họ	đã	chậm	hai	tháng,	hoặc	có	the� 	họ	đang	co� 	ga�ng	xoay	xở
đe� 	trả	một	khoản	vay	mua	nhà	nhỏ.	Họ	đang	tha�ng	lưng	ưỡn	ngực	và
khie�n	bạn	cảm	tha�y	thua	kém	vı	̀không	có	cái	mà	họ	có,	nhưng	cũng	có
the� 	họ	còn	có	nhie�u	va�n	đe� 	tệ	hơn	cả	của	bạn.	Dù	va�n	đe� 	tài	chıńh	của	họ
the� 	nào,	hãy	tránh	xa	nó	ra	và	giữ	kıń	va�n	đe� 	tài	chıńh	cho	riêng	mıǹh.
Đây	là	lời	khuyên	tôi	dành	cho	một	thıńh	giả	vie� t	thư	tới	trang	mạng
SteveHarvey.com	đe� 	hỏi	ve� 	cách	đo� i	phó	với	những	thành	viên	gia	đıǹh
và	bạn	bè,	những	người	đe�n	hỏi	vay	tie�n	anh	ta	sau	khi	anh	ta	cùng	vợ
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mở	một	tiệm	ca� t	tóc	và	ăn	nên	làm	ra	trong	khu	họ	ở.	Anh	ta	đã	sai	la�m
khi	ke� 	với	một	vài	người	trong	buo� i	họp	mặt	gia	đıǹh	ra�ng	quye� t	điṇh	từ
bỏ	công	việc	và	ba� t	đa�u	tự	kinh	doanh	là	quye� t	điṇh	tài	chıńh	sáng	suo� t
nha� t	của	anh	ta	-	ra�ng	anh	ta	đã	làm	ra	ga�p	ba	so	với	khi	làm	thuê	cho
người	khác.	Chà,	khi	mọi	người	ba� t	đa�u	truye�n	nhau	câu	chuyện	đó	và
săm	soi	công	việc	kinh	doanh	phát	đạt	kia	ro� i	lại	tha�y	vợ	anh	ta	lái
quanh	pho� 	chie�c	xe	mới	tậu,	mọi	người	ba� t	đa�u	chú	ý	tới	so� 	tie�n	anh	ta
kie�m	được	và	quan	tâm	tới	tài	khoản	ngân	hàng	của	anh	ta.	“Tôi	làm	ra
nhie�u	tie�n,	nhưng	không	đủ	đe� 	chăm	lo	cho	ta� t	cả	những	người	khác.
Tôi	chı	̉vừa	mới	tự	chủ	và	mọi	người	không	hie�u	tôi	phải	tiêu	to� n	bao
nhiêu	đe� 	đie�u	hành	việc	kinh	doanh	của	mıǹh,”	anh	vie� t.	“Làm	the� 	nào
đe� 	tôi	to� ng	khứ	họ	ra	khỏi	túi	tie�n	của	mıǹh	đây?”
Tôi	bảo	anh	ta	hãy	giữ	kıń	va�n	đe� 	tài	chıńh	cho	riêng	mıǹh	-	đừng	thông
báo	ve� 	thành	công	tài	chıńh	ở	các	bữa	tiệc	nướng	gia	đıǹh.	Không	ai
ngoài	anh	ta	và	vợ	bie� t	được	họ	làm	ra	bao	nhiêu,	họ	làm	gı	̀với	tie�n	của
mıǹh,	họ	đe� 	nó	ở	đâu,	và	họ	chi	tiêu	bao	nhiêu.	“Đừng	đe� 	ai	dıńh	lıú	gı̀
đe�n	việc	đó	cả”,	tôi	nói.	“Và	ne�u	có	ai	hỏi,	hãy	giữ	kıń	các	chi	tie� t,	tha�ng
tha�n	và	rõ	ràng	he� t	mức	có	the� :	nói	với	họ	va�n	đe� 	tài	chıńh	của	bạn	là
việc	giữa	bạn	và	vợ	mıǹh,	và	chı	̉the� 	thôi.”	Đây	chıńh	là	cách	ta� t	cả	các
cặp	đôi	nên	làm.
NE� U	NGƯƠ� I	ĐA� N	O� NG	CU�A	BẠN	LA� 	TRỤ	CO�̣ T	GIA	ĐI�NH...
Ta� t	nhiên,	sẽ	có	một	so� 	mo� i	quan	hệ	trong	đó	mọi	chuyện	liên	quan	tới
va�n	đe� 	tài	chıńh	đe�u	o� n	thỏa	và	người	đàn	ông	của	bạn	sẽ	kie�m	đủ
những	gı	̀anh	ta	ca�n	cho	gia	đıǹh	trong	khi	bạn	lo	toan	công	việc	quan
trọng	là	giữ	gıǹ	nhà	cửa	đâu	vào	đó.	Xin	hãy	hie�u	ra�ng	ngay	cả	ne�u	bạn
không	phải	là	trụ	cột	trong	nhà	-	hay	không	he� 	kie�m	được	chút	tie�n	nào
-	bạn	va�n	có	quye�n	trong	mo� i	quan	hệ	của	mıǹh.	Ha�u	he� t	đàn	ông	tôi
bie� t	đe�u	ra� t	khâm	phục	vợ	mıǹh	vı	̀đã	lo	chu	toàn	chuyện	gia	đıǹh.	Tôi
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bie� t	tôi	ca�n	vợ	mıǹh	quán	xuye�n	chuyện	gia	đıǹh	nên	khi	bie�u	die�n	trên
sân	kha�u,	tôi	thường	dành	cho	cô	a�y	và	những	việc	cô	a�y	làm	ở	nhà
nhie�u	lời	khen	tặng.	Một	phụ	nữ	đảm	đương	công	việc	gia	đıǹh	-	tôi	gọi
cô	a�y	là	giám	đo� c	đie�u	hành	tư	gia	-	là	mie�ng	bánh	vô	cùng	giá	tri	̣và
phải	được	tôn	trọng	he� t	mực	bởi	vı	̀công	việc	của	cô	a�y	khie�n	cuộc	so� ng
của	người	đàn	ông	de� 	thở	hơn	ra� t	nhie�u.	Vı	́dụ,	Marjorie	chiụ	trách
nhiệm	quán	xuye�n	việc	nhà.	Mọi	người	thường	xuyên	nói	với	tôi:	“Thật
kıńh	ne� 	ông,”	vı	̀tôi	la�y	một	phụ	nữ	có	ba	con	và	nhận	ta� t	cả	họ	vào	gia
đıǹh	mıǹh,	song	những	đie�u	cô	a�y	làm	không	he� 	ıt́	hơn	the� .	Cô	a�y	cha�p
nhận	những	đứa	con	riêng	từ	ma�y	cuộc	hôn	nhân	trước	của	tôi	như	the�
cô	a�y	sinh	ra	chúng	vậy.	Cô	a�y	mở	rộng	cửa	nhà	đón	các	con	tôi,	yêu
thương	chúng,	chăm	sóc	cho	chúng,	chın̉h	đo� n	chúng	khi	chúng	đi	chệch
hướng.	Cô	a�y	giúp	tôi	nuôi	na�ng	chúng,	và	trong	khi	tôi	lo	công	việc	của
mıǹh,	tôi	bie� t	các	con	của	mıǹh	được	quan	tâm,	chăm	sóc	ân	ca�n	chu
đáo	và	hơn	the� 	nữa.	Đie�u	đó	thật	lớn	lao.	Hơn	nữa,	tôi	không	he� 	bie� t
đe�n	hóa	đơn	tie�n	điện	ở	đâu,	cáp	truye�n	hıǹh	to� n	bao	nhiêu	tie�n,	ca�n
làm	gı	̀đe� 	dic̣h	vụ	điện	thoại	hoạt	động,	làm	the� 	nào	đe� 	mua	và	che� 	bie�n
thực	pha�m	ro� i	bày	lên	bàn.	Bạn	có	hie�u	đie�u	này	tạo	nên	sự	bıǹh	yên
đe�n	the� 	nào	cho	một	người	đàn	ông	không?	Tôi	không	the� 	điṇh	giá	he� t
được	những	gı	̀vợ	tôi	làm	cho	tôi	và	gia	đıǹh.	Và	thật	quá	ba� t	công	ne�u
tôi	hành	xử	như	the� 	cô	a�y	co� ng	hie�n	ıt́	hơn	vào	sự	o� n	điṇh	tài	chıńh	của
chúng	tôi	chı	̉vı	̀cô	a�y	không	mang	được	ta�m	séc	nào	ve� 	nhà.
Chúng	ta	đang	ở	the� 	kỷ	21,	và	ngay	cả	những	người	phụ	nữ	không	đi
làm	cũng	có	quye�n	lực	trong	mo� i	quan	hệ	của	họ.	Một	người	đàn	ông
không	the� 	điṇh	giá	cho	to� 	a�m	mà	anh	ta	trở	ve� 	mo� i	đêm,	một	nơi	sạch	sẽ
đa�y	a�p	đo� 	ăn,	nơi	có	ánh	điện	chie�u	sáng	vı	̀hóa	đơn	được	trả	đúng	hạn,
nơi	lũ	trẻ	được	đe�n	trường	và	ngoan	ngoãn.	Đie�u	đó	là	vô	giá.	Nó	khie�n
chúng	tôi	trở	thành	người	đàn	ông
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thực	thụ	và	làm	những	đie�u	phải	làm	đe� 	đảm	bảo	bạn	và	gia	đıǹh	được
chăm	lo	đa�y	đủ.
Tuy	nhiên,	ne�u	người	đàn	ông	của	bạn	coi	những	việc	bạn	làm	là	đie�u
đương	nhiên	và	không	ghi	nhận	giá	tri	̣mà	bạn	mang	lại	trong	mo� i	quan
hệ,	tôi	ra� t	vui	lòng	mà	nói:	bạn	có	the� 	khie�n	anh	ta	phải	ghi	nhận	nó.	Đó
là	đie�u	đã	xảy	ra	với	một	người	bạn	của	tôi	khi	anh	ta	coi	những	công
việc	vợ	mıǹh	đã	làm	là	đie�u	đương	nhiên.	Ngày	ngày,	khi	anh	ta	ve� 	nhà
sân	vườn	và	nhà	cửa	đe�u	gọn	gàng;	mọi	thứ	đe�u	na�m	đúng	cho� 	của	nó,
căn	be�p	lúc	nào	cũng	sạch	sẽ,	giường	bao	giờ	cũng	được	dọn,	lũ	trẻ	luôn
được	cho	ăn,	cho	mặc	và	sạch	sẽ.	Nhưng	anh	ta	không	bao	giờ	nói	“Cảm
ơn	em	vı	̀những	đie�u	em	làm”	với	vợ	mıǹh,	anh	ta	chı	̉hành	động	như
the� 	đó	là	chuyện	thường	tıǹh.
Một	ngày	nọ,	anh	ta	ve� 	nhà	và	mải	mê	trò	chuyện	với	bạn	qua	điện
thoại.	Vợ	anh	ta	tıǹh	cờ	nghe	được	anh	ta	nói	với	bạn:	“O� 	cô	ta	tuyệt	la�m
-	ra� t	bie� t	tận	hưởng	cuộc	so� ng.	Cô	ta	cha�ng	làm	gı	̀cả;	cô	ta	ghe�ch	chân
lên	ghe� 	bành,	xem	truye�n	hıǹh.	Cả	ngày	cô	ta	cha�ng	làm	gı	̀cả.	Tôi	nói
cho	cậu	bie� t,	cô	ta	bie� t	hưởng	thụ	la�m.”
Anh	ta	nói	đie�u	đó	đe� 	làm	quái	gı	̀vậy?	Ngày	hôm	sau,	anh	ta	ve� 	nhà,	đi
qua	co� ng,	qua	cái	sân	be� 	bộn;	đo� 	chơi	vung	vãi	kha�p	nơi,	xe	đạp	na�m
che�nh	e�nh	trên	bãi	cỏ,	và	ma�y	chie�c	chén	nhỏ	na�m	ngoài	bậc	tam	ca�p.
Anh	ta	đi	vào	trong	nhà,	bo� n	đa�y	đıã	ba�n	và	bút	sáp	thı	̀vung	vãi	kha�p
thảm	và	mặt	bàn.	Bọn	trẻ	chạy	quanh	như	lũ	giặc,	và	không	có	bữa	to� i
trong	lò.	Đie�u	đa�u	tiên	buột	ra	khỏi	miệng	anh	ta	là:	“Cô	đã	làm	cái	quái
gı	̀cả	ngày	vậy?”
“Hôm	nay	tôi	không	làm	ba� t	cứ	việc	gı	̀cả,”	cô	nói	đơn	giản,	“đúng	như
anh	nói	với	bạn	đa�y.”	Và	lại	tie�p	tục	xem	ti	vi.
Chuyện	này	tie�p	die�n	trong	hai	tua�n,	anh	ta	trở	ve� 	nhà	tha�y	ngôi	nhà
bừa	bộn,	không	bữa	to� i,	lũ	trẻ	chạy	loạn	xạ.	Rõ	ràng	là	anh	ta	không	ma� t
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nhie�u	thời	gian	đe� 	bie� t	được	vợ	mıǹh	thực	ra	làm	gı	̀cả	ngày,	và	giá	trị
của	việc	đó.	Cô	a�y	khie�n	cho	mọi	việc	trông	có	vẻ	đơn	giản	và	de� 	dàng,
nhưng	thực	ra,	công	việc	của	cô	a�y	cũng	căng	tha�ng,	thách	thức	và	có	giá
tri	̣như	những	việc	anh	ta	làm	-	dù	là	theo	cách	khác.	Vậy	là,	cuo� i	cùng
họ	cũng	ngo� i	xuo� ng	đe� 	nói	ve� 	chuyện	đó,	cô	a�y	làm	rõ	giá	tri	̣của	mıǹh:
“Việc	em	làm	có	the� 	không	ra	tie�n	đe� 	trả	các	hóa	đơn,	nhưng	đe� 	em	nói
cho	anh	hay	nó	đem	lại	gı:̀	nó	mang	lại	cho	anh	sự	yên	bıǹh,	thức	ăn
ngon,	nhà	cửa	sạch	sẽ,	con	cái	ngoan	ngoãn,	một	cho� 	đe� 	ngo� i	xuo� ng
uo� ng	cà	phê	và	đọc	báo	mà	không	bi	̣qua�y	ra�y.	Ne�u	anh	không	muo� n
đie�u	đó,	em	có	the� 	dừng	ta� t	cả	những	việc	mıǹh	làm	lại.	Em	không	phie�n
khi	phải	nhıǹ	bọn	trẻ	xé	tan	cái	nhà	này	ra	đâu.”
Ta� t	cả	những	đie�u	này	minh	chứng	ra�ng	đôi	khi	bạn	phải	khie�n	người
đàn	ông	của	mıǹh	chú	ý	ghi	nhận	giá	tri	̣của	bạn.	Có	the� 	xử	lý	việc	này
như	cách	của	vợ	bạn	tôi	thı	̀hơi	cực	đoan,	nhưng	có	nhie�u	cách	đe� 	giúp
anh	ta	nhận	ra	giá	tri	̣mà	bạn	mang	lại	cho	một	mo� i	quan	hệ	be�n	vững.
Một	trong	những	cách	de� 	nha� t	đe� 	khie�n	anh	ta	nhận	ra	đie�u	này	là	vie� t
ra	danh	sách	và	đánh	da�u	ta� t	cả	những	việc	“ca�n	làm”	bạn	đã	làm	trong
suo� t	một	ngày,	ro� i	đe� 	nó	ở	cho� 	anh	ta	có	the� 	tha�y	được	-	trên	bàn	be�p,
trong	phòng	ta�m	cạnh	bàn	chải	của	anh	ta,	trên	bàn	đa�u	giường,	cạnh
đie�u	khie�n	ti	vi.	Đây	có	the� 	là	một	cách	te� 	nhi	̣de� 	thương	đe� 	nha� c	nhở
anh	ta	tôn	trọng	cuộc	chơi	của	bạn.
Ne�u	đie�u	đó	không	khie�n	anh	ta	chú	ý,	hãy	mời	anh	ta	ngo� i	xuo� ng	và	lic̣h
sự	nha� c	nhở	anh	ta	ve� 	giá	tri	̣của	bạn.	Hỏi	xem	anh	ta	đã	nhıǹ	tha�y	danh
sách	của	bạn	chưa,	và	anh	ta	có	nghı	̃là	bạn	đang	làm	việc	to� t	không.
Ne�u	anh	ta	không	phải	tha�ng	ngo� c,	anh	ta	sẽ	tın̉h	ra	và	nói:	“Chao	ôi,
phải,	những	gı	̀em	làm	ở	nhà	thật	là	vô	giá.”	Hãy	nói	với	anh	ta:	“Anh	bie� t
đa�y,	em	chı	̉muo� n	cảm	ơn	anh	vı	̀những	đie�u	anh	làm	cho	gia	đıǹh	này;
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chúng	ta	là	một	đội	tuyệt	vời,	nhı?̉”	Tôi	đảm	bảo	với	bạn	ra�ng	anh	ta	sẽ
quay	lại	mà	cảm	ơn	bạn	vı	̀đã	làm	việc	thật	to� t.
Đôi	khi,	bạn	ca�n	phải	thu	hút	sự	chú	ý	của	người	đàn	ông	-	giật	đuôi	áo
khoác	của	anh	ta	một	chút.	Chúng	tôi	hoàn	toàn	vô	hại,	tôi	hứa	đa�y.
(Tôi	bie� t	nhie�u	người	trong	so� 	các	bạn	đang	vừa	đọc	những	dòng	này
vừa	móc	họng,	co� 	ga�ng	khạc	nho� 	lên	những	đie�u	tôi	khuyên	phụ	nữ	ca�n
làm	đe� 	khie�n	đàn	ông	được	thoải	mái	trong	một	mo� i	quan	hệ	gặp	khó
khăn	ve� 	tài	chıńh.	Nhưng	tôi	cảm	tha�y	ca�n	phải	nha� c	lại	ra�ng:	các	bạn	có
những	kỹ	năng	nha� t	điṇh	mà	chúng	tôi	không	có,	các	bạn	lôi	những	kỹ
năng	này	ra	và	dùng	đe�n	chúng	thı	̀chı	̉to� t	hơn	cho	bản	thân	và	mo� i	quan
hệ	của	các	bạn	mà	thôi.	Hãy	sử	dụng	những	kỹ	năng	chăm	sóc	và	giao
tie�p	của	mıǹh	-	ne�u	bạn	có	the� 	sử	dụng	bộ	kỹ	năng	đó	đe� 	có	được	đie�u
bạn	ca�n	và	muo� n	từ	người	khác,	thı	̀cha�ng	có	lý	do	mà	lại	không	dùng
đe�n	chúng	với	người	bạn	yêu	thương	nha� t,	người	bạn	đời	của	bạn.	Chı̉
ca�n	lên	ke� 	hoạch	thật	to� t	kèm	một	chút	may	ma�n,	anh	ta	cuo� i	cùng	cũng
sẽ	vững	vàng	trở	lại	và	thoát	ra	khỏi	màn	sương	mù	-	khôi	phục	lòng	tự
tôn	và	bie� t	ơn	bạn	đã	luôn	bên	cạnh,	giúp	anh	ta	vượt	qua	cơn	bão.	Hai
người	các	bạn	sẽ	mạnh	mẽ	hơn	và	to� t	hơn.
12
NGHE�̣ 	THUA�̣ T	THƯƠNG	THA�O
CA� CH	CO� 	ĐƯỢC	ĐIE� U	BẠN	MUO� N	TƯ� 	MO�̣ T	NGƯƠ� I	ĐA� N	O� NG
Cha	mẹ	tôi	ke� t	hôn	được	64	năm.
Có	một	cách	lý	giải	đơn	giản	cho	cuộc	hôn	nhân	trường	to� n	của	họ.
Cha	tôi,	Slick	Harvey,	nhận	tha�y	ông	không	phải	là	trụ	cột	gia	đıǹh	và
luôn	hành	động	tương	xứng	với	đie�u	đó.	Hành	động	của	ông	đã	giữ	nụ
cười	luôn	hiện	lên	trên	khuôn	mặt	mẹ	tôi,	cha	tôi	cảm	tha�y	hạnh	phúc
và	cuộc	hôn	nhân	không	bi	̣sứt	mẻ.	Theo	bản	năng,	cha	tôi	bie� t	ra�ng	đe�
được	làm	những	đie�u	ông	muo� n	làm,	ông	sẽ	phải	đe� 	cho	mẹ	tôi	có
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không	gian	đe� 	làm	đie�u	bà	muo� n	làm,	nói	những	đie�u	bà	muo� n	nói,	đi
những	nơi	bà	muo� n	đi	và	trở	thành	người	mà	bà	muo� n	trở	thành.	O� ng
làm	đie�u	đó	ba�ng	cách	thực	hành	một	cách	tinh	te� 	và	điêu	luyện	nghệ
thuật	đàm	phán	-	nghệ	thuật	thương	thuye� t.
4
Cha�ng	hạn,	có	la�n	mẹ	tôi	tuyên	bo� 	bà	muo� n	đi	mua	tạp	pha�m	ở	Trung
tâm	Thương	mại	Southland,	có	một	chi	nhánh	mới	mở	ở	thi	̣tra�n.	Bà
bie� t	thông	tin	ve� 	buo� i	khai	trương	trên	báo	và	tım̀	hie�u	kỹ	danh	mục	các
mặt	hàng	ro� i	quye� t	điṇh	mua	một	hộp	trứng	hiệu	Eagle	mà	họ	đang	bán
với	giá	39	xu	một	tá	ở	đúng	chuo� i	cửa	hàng	đó.	Bà	không	phải	nha� c	đie�u
đó	tới	la�n	thứ	hai,	cha	tôi	đã	vơ	giày,	áo	khoác	và	mũ,	vớ	la�y	chıà	khóa.
Là	tài	xe� 	trung	thành	của	bà,	ông	luôn	lái	xe	đưa	bà	đi	nhà	thờ	vào	thứ
Hai,	Ba,	Sáu	và	Chủ	nhật,	cũng	như	đưa	bà	đi	làm	tóc	khi	bà	ca�n,	và	tới
thi	̣tra�n	khi	bà	nhıǹ	tha�y	một	chie�c	váy	muo� n	mua	hay	ca�n	mua	cho
chúng	tôi	vài	bộ	qua�n	áo	mặc	tới	trưòng.	Và	giờ,	mẹ	tôi	đang	thêm
Trung	tâm	Thương	mại	Southland	vào	danh	sách	những	nơi	bà	thường
xuyên	ghé	qua	mua	sa�m.
Đie�u	mà	anh	trai	và	tôi,	ở	tuo� i	19	và	8,	không	hie�u	là	tại	sao	cha	tôi
không	đặt	ra	câu	hỏi	quá	hie�n	nhiên:	tại	sao	ai	đó	lại	phải	lái	xe	từng	a�y
chặng	đường	xuyên	qua	thi	̣tra�n	đe� 	mua	một	tá	trứng	với	giá	39	xu	khi
mà	cửa	hàng	tạp	hóa	ngay	trên	pho� 	đang	bán	đúng	thùng	trứng	hiệu
Eagle	đó	chı	̉hơn	có	20	cent?	Với	chúng	tôi	thı	̀việc	đó	đúng	là	vô	nghıã,
mặc	dù	chı	̉mo� i	anh	tôi	đã	ngo� c	nghe�ch	nói	ra	suy	nghı	̃đó.
“Mẹ	muo� n	tới	Southland	vı	̀họ	có	loại	trứng	mà	mẹ	muo� n,”	mẹ	tôi	trả	lời.
“Nhưng	tới	đó	ma� t	tận	15	phút,	và	mẹ	có	the� 	mua	trứng	với	giá	hợp	lý	ở
ngay	dưới	pho� ,”	anh	tôi	cãi	lại,	còn	tôi	đứng	sau	gật	đa�u	hưởng	ứng.
“Mẹ	không	muo� n	trứng	ở	dưói	pho� 	-	mẹ	muo� n	trứng	ở	Southland	con
trai	ạ,”	mẹ	tôi	khăng	khăng,	trùm	áo	khoác	lên	và	đi	ra	cửa.	Mẹ	tôi	đã
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sa�n	sàng	lên	đường,	và	rõ	ràng	không	muo� n	tranh	cãi.
The� 	là,	hậm	hực	và	hoài	nghi,	anh	tôi	nhıǹ	cha	và	không	chiụ	buông	tha.
“Đợi	đã,	cho	con	nói	tha�ng	nhé:	cha	điṇh	đo� t	chừng	a�y	xăng	đe� 	đưa	mẹ
sang	bên	kia	thi	̣tra�n	ạ?	Và	ma� t	cả	hai	tie�ng	đo� ng	ho� 	lang	thang	trong	cái
cửa	hàng	đó	khi	cha	có	the� 	mua	được	đúng	ma�y	món	đó	ngay	dưới	pho� ,
chı	̉ma� t	thêm	tı	́tie�n	sao?	Chuyện	đó	thı	̀nghıã	lý	gı	̀chứ?”
Cuo� i	cùng,	cha	nga� t	lời	anh	tôi.	“Con	nói	xong	chưa?”	cha	tôi	chậm	rãi
hỏi.
Anh	tôi	nhanh	chóng	im	lặng	la�ng	nghe.
“Cha	có	the� 	đưa	mẹ	xuo� ng	cửa	hàng	và	đe� 	cho	mẹ	mua	trứng	giá	59
cent,	nhưng	đó	không	phải	cái	mẹ	muo� n.	Mẹ	muo� n	đi	tới	Southland,	và
cha	sẽ	đưa	mẹ	tới	Southland.	Và	ne�u	con	không	thôi	phàn	nàn	thı	̀con	sẽ
đưa	mẹ	đi	thay	cha	đa�y.”
Cha	đợi	cho	mẹ	tôi	đi	ra	cửa	và	yên	vi	̣trong	xe	trước	khi	tie�p	tục:	“Con
không	bie� t	gı	̀ve� 	phụ	nữ	he� t,”	cha	nói,	giọng	tra�m	ha�n	xuo� ng.	“Đây	không
phải	là	va�n	đe� 	logic,	con	trai	ạ.	Đó	là	đie�u	mẹ	muo� n.	Sẽ	ma� t	gı	̀ne�u	cha
mang	lại	cho	mẹ	đie�u	mẹ	muo� n	chứ?	Cha	đang	tım̀	cách	đi	tới	trạm	xăng
đa�ng	kia	mà	chơi	bài,	vậy	ne�u	cha	muo� n	làm	đie�u	đó,	cha	sẽ	đưa	mẹ	đi
đây	đó	cả	ngày	hôm	nay,	đưa	mẹ	đi	ba� t	cứ	nơi	đâu	mẹ	muo� n	đe� 	to� i	nay
cha	có	the� 	đi	đe�n	nơi	mıǹh	muo� n.”
Đó	chıńh	là	nghệ	thuật	thương	thảo.
Chıńh	trong	ngày	hôm	đó,	tôi	học	được	một	trong	những	bài	học	quan
trọng	nha� t	mà	cha	tôi	có	the� 	dạy	tôi:	vợ	vui	vẻ,	đời	hạnh	phúc.	Đàn	ông
chúng	tôi	đã	đie�u	chın̉h	bản	thân	đe� 	hành	xử	như	the� 	chúng	tôi	đie�u
hành	mọi	thứ,	nhưng	người	đàn	ông	thông	minh	thı	̀bie� t	chıńh	phụ	nữ
mới	là	người	ca�m	tric̣h	mo� i	quan	hệ	và	những	gı	̀xảy	ra	trong	nhà.	Cha� c
cha�n	là,	chúng	tôi	bie� t	ha�u	he� t	phụ	nữ	không	ngại	nga�n	khoe	với	bạn
mıǹh:	“Đây	là	cho� ng	tớ,	anh	a�y	là	chủ	gia	đıǹh.”	Thậm	chı	́ha�u	he� t	các
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bạn	còn	la�y	họ	của	chúng	tôi	và	chie�u	lòng	chúng	tôi	trong	một	so� 	quye� t
điṇh.	Y� 	tôi	là,	ne�u	bạn	làm	những	đie�u	đó	thı,̀	bù	lại,	bạn	sẽ	có	được	ha�u
he� t	những	gı	̀trái	tim	bạn	khao	khát.	Người	phụ	nữ	sẽ	the� 	hiện	sự	trân
trọng	với	người	đàn	ông,	mie�n	là	anh	ta	đặt	cô	a�y	lên	bệ	thờ	và	mang	lại
đie�u	cô	a�y	muo� n.	Không	phụ	nữ	nào	tıǹh	nguyện	gọi	người	đàn	ông	là
người	chủ	gia	đıǹh	ne�u	anh	ta	không	hành	xử	như	người	chủ	gia	đıǹh	-
bao	go�m	cả	việc	khie�n	cô	a�y	cảm	tha�y	được	trân	trọng,	bảo	vệ	và	tôn
trọng	-	và	mang	lại	cho	cô	a�y,	như	cách	tôi	thıćh	nói,	ha�u	he� t	những	gı	̀cô
a�y	ca�n	và	ra� t	nhie�u	những	đie�u	cô	a�y	muo� n.	Nhưng	đoán	xem?	Đie�u
tương	tự	cũng	đúng	với	đàn	ông	-	thậm	chı	́còn	hơn	the� 	nữa.
Chúng	tôi	hie�u,	tôn	trọng	và	so� ng	theo	nghệ	thuật	thương	thảo.	Mọi	việc
đo� i	với	chúng	tôi	đe�u	là	một	sự	trao	đo� i;	tôi	sẽ	cho	bạn	thứ	gı	̀đó	ne�u
bạn	cho	lại	tôi	thứ	gı	̀đó.	Chúng	tôi	đã	bie� t	cách	thương	thảo	từ	khi	còn
ra� t	nhỏ.	“Tớ	thıćh	hòn	bi	đen	có	ma� t	da	cam	ở	trong,”	một	đứa	bạn	nói.
“Tớ	sẽ	đo� i	cho	cậu	hòn	bi	xanh	với	các	cha�m	vàng,	thêm	một	thẻ	bóng
chày	Hank	Aaron	nữa	ne�u	cậu	cho	tớ	cái	đó,	thỏa	thuận	không?”	Bước
vào	ba� t	cứ	phòng	ăn	nào	trong	ba� t	cứ	ngôi	trường	nào	ở	Mỹ,	bạn	cũng
nghe	tha�y	đủ	kie�u	thương	thảo	đang	được	tie�n	hành:	“Cậu	có	khoai	tây
hộp	Pringles	không?	The� 	này	nhé,	tớ	cho	cậu	hai	đô	la	và	kẹo	Reese
Peanut	Butter	Cups	đo� i	lại	cho� 	Pringles	đó.”	Chuyện	tương	tự	cũng	die�n
ra	trên	sân	chơi	sau	giờ	học:	“Tớ	cá	mıǹh	có	the� 	ném	nhanh	hon	cậu	20
ro� .	Tớ	cha�p	cậu	5	đie�m.	Ne�u	tớ	tha�ng,	cậu	phải	cho	tớ	hai	gói	Hubba
Bubba	khi	gặp	tớ	vào	ngày	mai.	sa�n	sàng	chưa?”-
Thương	thảo	trở	thành	tiêu	chua�n	đo� i	với	chúng	tôi	-	nó	hoàn	toàn	hợp
với	logic	của	chúng	tôi:	bạn	cho	đi,	bạn	sẽ	được	nhận	lại.	Đó	da�n	da�n	trở
thành	phong	cách	làm	việc	của	chúng	tôi,	đó	là	cách	chúng	tôi	cư	xử	với
anh	chi	̣em	ruột,	anh	chi	̣em	họ	và	những	thành	viên	khác	trong	gia
đıǹh,	những	người	không	ngừng	vo� 	vai	chúng	tôi	xin	được	giúp	đỡ,	và
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cha� c	cha�n	đó	là	một	pha�n	quan	hệ	của	chúng	tôi	với	bạn	bè.	Tôi	không
nói	chúng	tôi	là	một	đám	người	ıćh	kỷ,	không	một	chút	nào	he� t:	tôi	nghı̃
nguyên	lý	chủ	ye�u	của	pha�m	cách	đàn	ông	-	đặc	biệt	là	những	ông
cho� ng,	người	cha	và	những	nguôi	đàn	ông	đang	ở	trong	mo� i	quan	hệ
ga�n	bó	-	là	cho	đi	mà	không	kỳ	vọng	được	đáp	trả;	chúng	tôi	chu	ca�p	và
bảo	vệ	gia	đıǹh	mıǹh	ba�ng	mọi	cách	dù	lớn	hay	nhỏ	vı	̀theo	bản	năng,
chúng	tôi	bie� t	ra�ng	đây	là	đie�u	mà	một	quý	ông	đương	nhiên	phải	làm.
Chúng	tôi	cũng	bie� t	ra�ng,	chúng	tôi	thường	phải	làm	những	đie�u	này	mà
không	trông	chờ	được	nhận	lại	ba� t	cứ	đie�u	gı.̀	Nhưng	tôi	sẽ	vươn	tay
thật	cao	và	tóm	la�y	một	sự	thật	đơn	giản:	người	đàn	ông	cha� c	cha�n	sẽ	có
động	lực	làm	những	việc	anh	ta	không	muo� n	ne�u	anh	ta	nhận	được	đie�u
gı	̀đó	từ	việc	a�y.
Cũng	như	bạn	có	the� 	sử	dụng	lòng	bie� t	ơn	đe� 	khuye�n	khıćh	một	người
đàn	ông	làm	nhie�u	hơn	nữa	cho	bạn	và	gia	đıǹh	(như	đã	lý	giải	trong
chương	10,	“The� 	hiện	lòng	bie� t	ơn”),	bạn	có	the� 	đạt	được	đie�u	tương	tự
ba�ng	cách	ghi	nhận	và	thực	hành	những	nguyên	ta� c	thương	thảo	trong
mo� i	quan	hệ	của	mıǹh.	Nguyên	ta� c	a�y	ra� t	đơn	giản:	ne�u	bạn	muo� n	đie�u
gı	̀đó	từ	người	đàn	ông	của	mıǹh,	hãy	trao	đi	thứ	gı	̀đó.	(Không,	tôi
không	chı	̉nói	ve� 	tıǹh	dục	thôi	đâu,	dù	bạn	có	the� 	khie�n	pha�n	lớn	đàn
ông	đi	rửa	chén	đıã,	dọn	he� t	các	giường,	chải	tóc	cho	con	gái	và	lau	tủ
lạnh	mo� i	tua�n	ne�u	họ	nghı	̃họ	sẽ	nhận	lại	được	bánh	quy.)	Đừng	hỏi	vı̀
sao	bạn	phải	khéo	léo	thương	lượng	đe� 	khie�n	cho� ng	mıǹh	làm	những
công	việc	của	phụ	nữ	mà	không	ca�n	phải	thúc	giục.	Ba� t	ke� 	bạn	có	bực
mıǹh	vı	̀chuyện	đó	tới	đâu,	ba� t	ke� 	bạn	yêu	ca�u	được	giải	thıćh	bao	nhiêu
la�n,	đó	là	cách	mà	pha�n	lớn	chúng	tôi	được	lập	trıǹh	ro� i.	Đó	là	cách	đàn
ông	thực	hiện	công	việc.	Việc	của	bạn	là	khai	thác	đie�u	đó	phục	vụ	lợi
ıćh	của	chıńh	bạn	-	đe� 	tım̀	ra	cách	chie�n	tha�ng	trong	những	giới	hạn	đó.
Chuyện	này	thı	̀hãy	tin	tôi:	hie�u	được	cách	thương	lượng	với	người	đàn
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ông	của	mıǹh	sẽ	mang	lại	cho	bạn	nie�m	vui	khôn	xie� t.	Cứ	hỏi	vợ	tôi,
Marjorie	-	bậc	tha�y	trong	nghệ	thuật	thương	lượng	ở	nhà	Harvey	mà
xem.
Marijorie	và	tôi	có	bảy	đứa	con;	cô	a�y	đe�n	với	tôi	và	thêm	ba	đứa	con
của	mıǹh	vào	bo� n	đứa	con	riêng	của	tôi.	Gia	đıǹh	như	the� 	là	hơi	quá
đông,	ba� t	ke� 	bạn	có	nhıǹ	nhận	the� 	nào,	ba� t	ke� 	tim	bạn	bao	la	đe�n	đâu,
ba� t	ke� 	bạn	có	trong	tay	bao	nhiêu	thời	gian	đi	nữa.	Là	bậc	cha	mẹ	-	cha
mẹ	to� t	-	trong	hoàn	cảnh	này	đôi	lúc	cũng	thật	nản	lòng.	Khi	ve� 	đe�n	nhà,
tôi	không	muo� n	phải	đo� i	phó	với	ta� t	cả	những	ı	̀xèo	trong	nhà,	nha� t	là
trong	vòng	mưòi	phút	bước	chân	vào	cửa	trước.	Trong	đa�u,	tôi	gào	lên:
“	Anh	bie� t	là	chúng	ta	ca�n	nói	chuyện	ve� 	đie�m	học	của	tha�ng	bé,	rõ	ràng
là	không	o� n,	và	anh	hie�u	ra�ng	đứa	nhỏ	muo� n	đe�n	nhà	bạn	chơi	và	ngủ
lại	mà	chúng	ta	lại	không	tin	tưởng	la�m	vào	cha	mẹ	con	bé	a�y,	và	anh
bie� t	đứa	kia	muo� n	bạn	mıǹh	tới	chơi	nghıã	là	anh	sẽ	phải	nói	chuyện
nửa	tie�ng	với	ông	bo� 	khó	ưa	của	nó.	Nhưng	anh	không	muo� n	giải	quye� t
chuyện	đó.	Anh	muo� n	ngo� i	xuo� ng,	hút	đie�u	thuo� c	và	kệ	tuo� t!”	Tuy	the� ,
dù	đôi	khi	tôi	cũng	cảm	tha�y	quá	tải	vı	̀nuôi	dạy	lũ	nhóc,	vợ	tôi	còn	va� t
vả	hơn	ve� 	chuyện	đó	vı	̀cô	a�y	là	se�p	trưởng	đội	chăm	sóc	trong	gia	đıǹh
Harvey.	Với	mo� i	giờ	tôi	dành	đe� 	đi	làm,	cô	a�y	đang	phải	quye� t	điṇh,	hạ
lệnh	cho	ta� t	cả	những	chuyện	xảy	ra	trong	nhà.	Vı	̀the� 	nên	ne�u	tôi	nghı̃
chăm	sóc	lũ	trẻ	là	một	nhiệm	vụ	ba� t	khả	thi,	tôi	càng	không	the� 	hie�u	cô
a�y	đã	phải	gánh	vác	ta� t	cả	những	chuyện	này	như	the� 	nào,	nha� t	là	khi	tôi
không	có	ở	bên.
Tuy	nhiên,	không	nha� t	thie� t	ra�ng	bie� t	được	đie�u	đó	sẽ	khie�n	tôi	chăm
sóc	lũ	trẻ.	Đie�u	tôi	muo� n	nói	ở	đây	chıńh	là	kỹ	năng	thương	thuye� t	của
Marjorie	-	khả	năng	thỏa	thuận	đặc	biệt	của	cô	a�y.	Cô	a�y	thường	ra� t	rành
mạch	khi	đe� 	cập	va�n	đe� :	“Cưng	à,	ne�u	anh	dành	chút	thời	gian	với	bọn
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trẻ	trong	lúc	em	đi	mua	sa�m	thı	̀em	sẽ	không	tha�y	khó	chiụ	ne�u	ngày
mai	anh	đi	đánh	golf	đâu.”
Đột	nhiên,	tôi	sa�n	sàng	làm	ba� t	cứ	đie�u	gı	̀cô	a�y	ca�n,	đe� 	tâm	vào	mọi
cuộc	trò	chuyện,	nghiêm	kha� c	với	ta� t	cả	con	cái.
Đó	là	một	sự	trao	đo� i.	Tôi	sẽ	làm	mọi	thứ	dù	đó	không	ha�n	là	đie�u	tôi
muo� n,	cô	a�y	nhận	được	ke� t	quả	và	nguo� n	lực	mà	cô	a�y	ca�n,	còn	tôi	nhận
được	pha�n	thưởng.	Cô	a�y	yêu	ca�u,	tôi	đáp	ứng	đòi	hỏi,	chúng	tôi	đe�u
hạnh	phúc.	Đây	là	một	vı	́dụ	khác	ve� 	cách	Marjorie	thực	hành	nghệ
thuật	đàm	phán:	tôi	không	thıćh	nhạc	kic̣h.	Y� 	tôi	là,	tôi	căm	ghét	chúng.
Mọi	người	lên	sân	kha�u	lảm	nhảm	ve� 	những	đie�u	tôi	cha�ng	quan	tâm	và
ro� i	bo� ng	nhiên	họ	òa	lên	hát	hò	và	nhảy	nhót?	Không.	Với	tôi	đó	không
phải	là	trải	nghiệm	de� 	chiụ.
Còn	đo� i	với	Marjorie,	đa	pha�n	cô	a�y	dành	thời	gian	xem	những	vở	nhạc
kic̣h	cùng	ma�y	cô	bạn	thân	và	ro� i	ra	ngoài	ăn	to� i,	làm	những	đie�u	họ
muo� n	khi	tụ	tập	bạn	bè.	Nhưng	đôi	lúc,	vợ	tôi	sẽ	yêu	ca�u	tôi	cùng	đi	xem
một	hay	hai	vở	kic̣h	với	cô,	ngay	cả	khi	cô	bie� t	ra�ng	tôi	thà	na�m	trên	ghe�
và	bi	̣nha	sı	̃rút	tủy	cùng	một	lúc	cả	32	cái	răng	còn	hơn.	Nhưng	tôi	va�n
sẽ	đi	bởi	vı	̀Marjorie	sử	dụng	đe�n	nghệ	thuật	đàm	phán:	cô	a�y	sẽ	dụ	do�
tôi	chui	vào	bộ	com	lê	ro� i	vào	rạp	hát	và	sau	đó	là	thưởng	thức	sushi
ba�ng	cách	hứa	sẽ	đe�n	bù	xứng	đáng	khi	chúng	tôi	ve� 	tới	nhà.	Đe� 	tôi	nói
cho	bạn	hay,	khi	nghe	tha�y	đe� 	nghi	̣đó,	tôi	có	the� 	vượt	qua	ba� t	cứ	việc	gı.̀
Tôi	có	the� 	ngo� i	nghe	he� t	cả	40	bài	hát	trong	vở	kic̣h	dài	năm	tie�ng	đo� ng
ho� 	ne�u	vợ	tôi	gieo	ra� c	vào	đa�u	tôi	hıǹh	ảnh	cô	a�y	đang	nói:	“Tuyệt!”	khi
chúng	tôi	trở	ve� 	giường	mıǹh	đêm	đó.	Tôi	đe� 	ngoài	tai	mọi	bản	nhạc,	và
tôi	không	the� 	ke� 	lại	với	bạn	ba� t	cứ	chuyện	gı	̀xảy	ra	trên	sân	kha�u	dù	chı̉
một	chi	tie� t	ra� t	nhỏ;	ta� t	cả	những	gı	̀tôi	tập	trung	vào	là	món	khoản	đãi
Marjorie	sẽ	dành	cho	tôi	khi	trở	ve� 	nhà.
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Và	khi	cô	a�y	tỏ	bày	-	không	chı	̉với	bánh	quy	mà	cả	lòng	cảm	kıćh	chân
thành	-	ra�ng	cô	a�y	ra� t	trân	trọng	tôi	đã	no� 	lực	thıćh	thú	với	đam	mê	của
cô	a�y,	tôi	bie� t	mıǹh	có	thêm	thứ	đe� 	trao	đo� i	khi	muo� n	tận	hưởng	những
thú	vui	của	chıńh	mıǹh	và	khoảng	thời	gian	rảnh	ıt́	ỏi	mà	tôi	có.	Ne�u	cô
a�y	cho	tôi	bie�n	vào	văn	phòng	mıǹh	trong	cho� c	lát	và	xem	kip̣	chương
trıǹh	truye�n	hıǹh	hoặc	lật	qua	cuo� n	tạp	chı	́hay	chı	̉ngo� i	yên	lặng	mà
thôi,	tôi	cũng	sẽ	co� 	ga�ng	dành	cho	Marjorie	một	khoảng	thời	gian	riêng
tư	đe� 	cô	a�y	có	the� 	đi	làm	móng	tay	hay	sửa	lại	kie�u	tóc	hoặc	đi	uo� ng
nước	với	bạn	bè.
Nói	cách	khác,	chứng	tôi	đã	trò	chuyện	và	trao	đo� i	đe� 	đi	đe�n	thỏa	thuận
giúp	cho	cuộc	hôn	nhân	của	chúng	tôi	die�n	ra	êm	đẹp	hơn.	Tôi	hứa	với
bạn,	việc	nói	ra	và	đo� ng	ý	thực	hiện	một	loạt	các	trao	đo� i	đe� 	có	được
đie�u	bạn	muo� n	sẽ	mang	lại	hiệu	quả	kỳ	diệu,	nhưng	chı	̉khi	bạn	sa�n
sàng	trò	chuyện	tha�ng	tha�n	với	người	bạn	đòi	của	mıǹh,	đe� 	anh	ta	bie� t
chıńh	xác	những	đie�u	bạn	muo� n.	Bạn	không	the� 	mong	anh	ta	nhận	ra
những	đie�u	bạn	muo� n	ba�ng	trực	giác,	muo� n	anh	ta	ngay	khi	buớc	qua
cửa	và	chưa	kip̣	tháo	cà	vạt	là	đã	nhận	ra	ra�ng	bạn	đã	ở	trong	nhà	với	lũ
trẻ	cả	buo� i	chie�u,	giặt	hai	mớ	đo� ,	đưa	Cậu	A�m	đi	đá	bóng	và	Cô	Chiêu	đi
học	múa	ba	lê,	và	ro� i	bạn	có	the� 	ca�n,	không,	bạn	tuyệt	đo� i	ca�n	phải	dành
chút	thời	gian	cho	bản	thân.	Hãy	trò	chuyện	với	người	đàn	ông	của
mıǹh,	nói	với	anh	ta	những	đie�u	bạn	sa�n	sàng	mang	lại	đe� 	đo� i	lại	những
đie�u	bạn	ca�n,	đưa	ra	thỏa	thuận,	và	ro� i	hưởng	thụ	thành	quả	lao	động
của	mıǹh.	Đie�u	tương	tự	cũng	có	the� 	áp	dụng	cho	hai	người	trong
những	mo� i	quan	hệ	hợp	tác	cá	nhân,	mang	tıńh	xã	hội	hơn.	Cha�ng	hạn,
bạn	và	cô	bạn	quye� t	điṇh	cùng	đứng	ra	to� 	chức	một	bữa	liên	hoan	họp
mặt	nho	nhỏ	với	những	người	bạn	khác	của	mıǹh.	Cô	bạn	có	the� 	na�u	ăn
ngon	hơn	và	to� 	chức	các	món	khai	vi	̣giỏi	hơn,	bạn	có	the� 	là	chuyên	gia
lựa	chọn	rượu	phù	hợp	với	đo� 	ăn	và	pha	che� 	các	loại	đo� 	uo� ng	đặc	biệt.
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Đe� 	có	một	buo� i	tiệc	thành	công,	mo� i	người	các	bạn	phải	bàn	bạc	nên	to�
chức	như	the� 	nào,	điṇh	mời	những	ai,	ro� i	hai	người	phải	tho� ng	nha� t
pha�n	việc	mıǹh	phải	làm	đe� 	buo� i	gặp	gỡ	được	thành	công.	Bạn	của	bạn
có	the� 	không	muo� n	tự	mıǹh	na�u	ta� t	cả	đo� 	ăn,	nha� t	là	ne�u	cô	a�y	phải	na�u
sau	một	ngày	dài	làm	việc	va� t	vả.	Và	bạn	có	the� 	không	muo� n	suo� t	cả	bữa
tiệc	cứ	phải	đứng	sau	qua�y	bar,	pha	đo� 	uo� ng	cho	một	đám	bạn	say	xın̉.
Nhưng	cả	hai	bạn	đi	đe�n	thỏa	thuận	đó	-	bạn	sẽ	làm	đo� 	uo� ng	ne�u	cô	a�y
lo	chuyện	đo� 	ăn	–	bởi	vı	̀bạn	bie� t	ra�ng	ro� t	cuộc,	công	việc	của	bạn	sẽ	góp
pha�n	làm	cho	mọi	người	có	được	khoảng	thời	gian	tuyệt	vời.
Mo� i	la�n	bạn	đưa	ma�y	đứa	nhỏ	tới	cửa	hàng,	bạn	lại	thỏa	thuận:	“Ne�u
con	trật	tự	và	ngoan	ngoãn	trong	lúc	mẹ	con	mıǹh	ở	trong	cửa	hàng	tạp
hóa,	mẹ	sẽ	mua	cho	con	một	gói	kẹo	dẻo	khi	ra	qua�y	thanh	toán	nhé.”
Khi	bạn	đi	làm,	bạn	thỏa	thuận:	“Ne�u	anh	tập	hợp	so� 	liệu	tho� ng	kê	từ
báo	cáo	năm	trước,	tôi	thay	so� 	vào	và	tıńh	toán,	như	the� 	hai	ta	có	the�
đưa	ra	một	bản	báo	cáo	mới	cho	quản	lý.”	Khi	bạn	đang	theo	học	đại
học,	với	mục	tiêu	ngày	nào	đó	bước	lên	bục	nhận	ba�ng	to� t	nghiệp,	bạn
thỏa	thuận:	“Tớ	sẽ	giúp	cậu	tra	cứu	tài	liệu	và	vie� t	một	luận	đe� 	tử	te� 	ne�u
cậu	giúp	tớ	tım̀	ra	cách	to� t	nha� t	đe� 	hie�u	được	ma�y	va�n	đe� 	toán	học	hóc
búa	này.”	Khi	bạn	ở	tiệm	làm	tóc	hay	đi	làm	móng	hoặc	mát	xa,	bạn	thỏa
thuận:	“Làm	cho	tôi	kie�u	đa�u	gio� ng	Halle	Berry	hay	Meg	Ryan	nhé,	tôi	sẽ
bo	hậu	hı	̃và	chuye�n	cho� ng	danh	thie�p	của	anh	đe�n	ta� t	cả	các	chi	̣em	tôi
quen!”
Tha�y	chưa,	chúng	ta	lúc	nào	cũng	thỏa	thuận	-	trong	mọi	việc	dù	nhỏ
nha� t	–	với	hy	vọng	mo� i	người	tham	gia	đe�u	hài	lòng	ra	ve� .	Tại	sao	lại
không	mang	đie�u	đó	vào	mo� i	quan	hệ	của	bạn	chứ?
Chúng	tôi	bie� t	pha�n	lớn	các	bạn	không	muo� n	đêm	nào	cũng	ân	ái	và	ta� t
cả	những	vai	trò	mà	các	bạn	gánh	trong	cả	một	ngày	-	nhân	viên,	vợ,
người	dọn	nhà,	bảo	ma�u,	bạn,	tıǹh	nguyện	viên	-	khie�n	bạn	kiệt	sức.	Các
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bạn	đe�u	bie� t	chúng	tôi	không	muo� n	thay	tã	và	rửa	bát	đıã,	đọc	truyện
trước	giờ	đi	ngủ	và	làm	mọi	việc	theo	cách	của	bạn.	Nhưng	trong	những
mo� i	quan	hệ	thành	công	nha� t,	các	đo� i	tác	sa�n	sàng	thay	đo� i	và	làm
những	việc	họ	không	ha�n	là	muo� n	làm	đe� 	co� 	ga�ng	mang	đe�n	đie�u	to� t
đẹp	hơn	cho	mo� i	quan	hệ.
Đo� i	với	một	so� 	người	thı	̀đạt	được	thỏa	thuận	de� 	như	ăn	bánh.	Bạn	là
một	nhà	ngoại	giao	đıćh	thực.	Nhưng	cũng	có	một	so� 	người	không	bao
giờ	được	coi	là	người	tinh	te� 	cả.	Hãy	mở	đa�u	cuộc	trò	chuyện	mà	không
đa�y	người	đàn	ông	của	bạn	vào	the� 	bi	̣động.	Bạn	không	nên	ba� t	đa�u	cuộc
trò	chuyện	sao	cho	khie�n	anh	ta	nghı	̃trong	đa�u	mıǹh	sa�p	bi	̣buộc	tội	vı̀
không	làm	to� t	công	việc.	Không	anh	chàng	nào	muo� n	lựa	chọn	thương
lượng	với	bạn	ne�u	anh	ta	cảm	tha�y	như	the� 	mıǹh	sa�p	bi	̣đạp	một	cú	vào
mông.	Bạn	bie� t	câu	nói	“Mật	ngọt	che� t	ruo� i”	ro� i	chứ?	Chậc,	đie�u	này
hoàn	toàn	đúng	khi	người	phụ	nữ	co� 	ga�ng	thương	lượng	với	người	đàn
ông	của	mıǹh;	không	một	người	đàn	ông	nào	muo� n	bi	̣ta�n	công	bởi
những	lời	cáo	buộc	vı	̀những	gı	̀anh	ta	làm	và	không	làm.	Hơn	nữa,	làm
như	the� 	chı	̉khie�n	anh	ta	tım̀	cách	cho� ng	đo� i	hoặc	bỏ	tro� n.	Thay	vào	đó,
hãy	khởi	động	cuộc	nói	chuyện	ba�ng	cách	đặt	va�n	đe� 	ve� 	anh	ta:	hỏi	xem
bạn	có	the� 	làm	thêm	gı	̀nữa	đe� 	giúp	anh	ta.	Hãy	cho	anh	ta	bie� t	ra�ng	bạn
hạnh	phúc	vı	̀anh	ta	là	của	bạn	và	bạn	là	của	anh	ta,	nhưng	hãy	thừa
nhận	ra�ng	bạn	không	hoàn	hảo	và	bie� t	ra�ng	bạn	có	the� 	làm	gı	̀đó	khie�n
anh	ta	hạnh	phúc	hơn	nữa.	Tôi	bie� t,	tôi	bie� t	-	bạn	luôn	hoàn	hảo.	Nhưng
người	đàn	ông	của	bạn	không	nghı	̃vậy	đâu.	Anh	ta	chı	̉không	dám	nói
với	bạn	thôi.	Tuy	nhiên,	ne�u	bạn	cởi	mở	và	đe� 	cho	anh	ta	the� 	hiện	cảm
xúc	thật	của	mıǹh	mà	không	he� 	e	sợ,	thı	̀anh	ta	sẽ	liệt	kê	ra	một	danh
sách	dài	những	thứ	anh	ta	ha�ng	muo� n	được	tha�y	nhie�u	hơn	ở	bạn	-
những	đie�u	bạn	có	the� 	sử	dụng	đe� 	thương	thảo.	Vı	̀vậy	hãy	bıǹh	tıñh,
thoải	mái	và	tự	chủ,	sa�n	sàng	đón	nhận	ba� t	cứ	câu	trả	lời	nào	mà	anh	ta
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đưa	ra	cho	bạn	mà	không	giãy	na�y	lên.	Anh	ta	có	the� 	mong	muo� n	có
thêm	thời	gian	riêng	tư,	nhie�u	la�n	ân	ái	hơn,	nhie�u	tie�n	trong	tài	khoản
tie� t	kiệm	hơn,	nhie�u	thời	gian	hơn	đe� 	đi	chơi	golf	cuo� i	tua�n	hay	chơi
bóng	ro� 	với	đám	bạn.	Dù	có	là	gı	̀đi	nữa,	hãy	chăm	chú	la�ng	nghe,	và	thật
cởi	mở.
Và	ro� i	khie�n	anh	ta	kinh	ngạc:	nói	với	anh	ta	bạn	đo� ng	ý	ra�ng	anh	ta	nên
có	thêm	ma�y	thứ	đó	-	thêm	khoảng	thời	gian	riêng	tư,	thêm	thời	gian
với	bạn	bè,	thêm	thời	gian	ở	trên	giường	cùng	bạn	-	và	bạn	sa�n	sàng	cho
anh	ta	ta� t	cả	những	đie�u	đó	ne�u	anh	ta	đo� ng	ý	làm	một	vài	thứ	cho	bạn.
Giờ	bạn	sẽ	có	được	sự	chú	ý	của	anh	ta	bởi	vı	̀anh	ta	sẽ	ngửi	tha�y	mùi
“đe�n	bù”.	Đó	là	lúc	bạn	có	the� 	đặt	ra	những	thứ	mıǹh	ca�n	với	anh	ta.	Có
the� 	bạn	sẽ	hạnh	phúc	hơn	ne�u	có	thêm	chút	thời	gian	cho	bản	thân,
hoặc	có	the� 	bạn	ca�n	được	giúp	chăm	sóc	lũ	trẻ	hay	làm	việc	nhà	thêm
chút	nữa.	Có	the� 	bạn	muo� n	anh	ta	chăm	chı	̉giúp	đỡ	những	việc	vặt	buo� i
sáng	hơn,	hoặc	chủ	động	hơn	khi	ca�n	lên	ke� 	hoạch	và	đưa	bạn	đi	hẹn	hò
buo� i	to� i.	Dù	đó	là	gı,̀	hãy	sa�n	sàng	nói	ve� 	nó	một	cách	thật	khách	quan.
Một	khi	anh	ta	đã	đưa	ra	cho	bạn	danh	sách	của	mıǹh	và	bạn	cũng	làm
như	vậy,	bạn	đã	thực	hiện	cuộc	trao	đo� i.	Giờ,	cả	hai	đe�u	hie�u	rõ	mıǹh
ca�n	đáp	ứng	đie�u	gı	̀cho	người	bạn	đời	đe� 	có	được	đie�u	mıǹh	ca�n	-	sự
thỏa	hiệp	mà	bạn	sa�n	sàng	thực	hiện.	Đó	là	khi	bạn	ca�n	đưa	ra	thỏa
thuận.
Marjorie	và	tôi	làm	đie�u	này	ngay	cả	khi	chúng	tôi	đi	nghı.̉	Chı	̉mới	mùa
xuân	vừa	ro� i	thôi,	chúng	tôi	đi	nghı	̉ở	Cabo	San	Lucas	ở	Mexico,	chı	̉có
hai	người	chúng	tôi,	đe� 	có	the� 	tận	hưởng	chút	thời	gian	quý	báu	bên
nhau.	Nhưng	chúng	tôi	tho� ng	nha� t	cả	hai	cũng	ca�n	có	khoảng	thời	gian
riêng	tư	ca�n	thie� t.	Dù	không	the� 	chiụ	được	mùi	xı	̀gà,	nhưng	Marjorie
bie� t	tôi	ra� t	thıćh	xı	̀gà;	nó	khie�n	tôi	thư	giãn	hơn	ta� t	cả	những	thứ	khác.
Tôi	hıt́	khói	thuo� c	xı	̀gà	vào	và	giữ	trong	miệng,	ca�n	thận	không	đe� 	khói
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thuo� c	lọt	xuo� ng	pho� i.	Và	sau	đó	tôi	tho� i	ra	ngoài,	ro� i	làm	một	hơi	nữa.
Ne�u	là	một	đie�u	xı	̀gà	ngon	-	không	đa�ng,	có	vi	̣êm	-	tôi	sẽ	thỏa	mãn,
sung	sướng.	Bie� t	được	đie�u	đó,	Marjorie	đã	chua�n	bi	̣cho	tôi	những	đie�u
xı	̀gà	đe� 	đảm	bảo	tôi	có	ngay	mo� i	khi	ca�n	thư	giãn.	Đo� i	lại,	tôi	đảm	bảo
cho	cô	a�y	có	dâu	tây	và	đo� 	uo� ng	yêu	thıćh	được	bo� 	sung	mo� i	khi	ga�n	he� t,
vı	̀thứ	hoa	quả	và	thức	uo� ng	đó	khie�n	cô	thư	giãn.	Chúng	tôi	cũng	đe�u
đưa	ra	thỏa	thuận	dành	cho	nhau	không	gian	riêng;	cô	a�y	cho	phép	tôi
đi	chơi	golf,	đo� i	lại,	tôi	đe� 	cô	a�y	dành	một	ngày	một	mıǹh	ở	trung	tâm
chăm	sóc	sa� c	đẹp.	Khi	chúng	tôi	trở	ve� 	với	nhau,	thời	gian	ở	cùng	nhau
như	nhie�u	hơn	và	ho� 	hởi	hơn.	Nói	cách	khác,	chúng	tôi	trò	chuyện,
chúng	tôi	trao	đo� i,	chúng	tôi	thỏa	thuận,	và	chúng	tôi	nhận	được	thành
quả	to	lớn	trong	mo� i	quan	hệ	của	mıǹh.
Bạn	không	ca�n	phải	tới	Cabo,	đặt	hàng	ma�y	đie�u	xı	̀gà	đa� t	tie�n,	hay
chua�n	bi	̣dư	dả	những	thứ	đo� 	uo� ng	xa	xı	̉đe� 	có	được	đie�u	bạn	muo� n	từ
anh	chàng	của	mıǹh.	Ta� t	cả	những	gı	̀bạn	phải	làm	là	thực	hành	nghệ
thuật	thương	thảo,	thương	lượng	thật	khéo	léo.	Hãy	sử	dụng	một	vài
đa�u	mo� i	từ	chıńh	những	cuộc	trò	chuyện	cụ	the� 	sau	đe� 	khởi	động	một
vài	thỏa	thuận	cho	riêng	bạn.
Ví	dụ	1
CUỘC	TRÒ	CHUYỆN:	Anh	bie� t	đa�y,	anh	yêu,	em	bie� t	ra�ng	anh	không
thıćh	đọc	truyện	cho	lũ	trẻ	trước	giờ	đi	ngủ	và	kéo	chăn	cho	chúng.	Sau
một	ngày	dài	làm	quá	nhie�u	việc	vı	̀ta� t	cả	mọi	người	khác	-	xoay	xở	với
se�p,	lái	xe	từ	xa	ve� ,	chạy	tới	cửa	hàng	tạp	pha�m	la�y	sữa	-	thật	khó	đe� 	ve�
nhà	làm	ba� t	cứ	gı	̀khác	ngoại	trừ	buông	người	xuo� ng	chie�c	ghe� 	thoải
mái	nha� t	anh	có	the� 	tım̀	tha�y	và	lờ	he� t	mọi	thứ	đi.	Em	hoàn	toàn	hie�u.
Mặc	dù	the� ,	em	cũng	ước	có	cách	nào	đó	đe� 	buo� i	to� i	em	được	thảnh	thơi
ta�m	rửa,	dù	chı	̉là	một	hai	to� i	trong	tua�n,	chı	̉đe� 	em	có	the� 	thư	giãn	sau
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những	ngày	dài	làm	việc,	đi	đi	ve� 	ve� ,	chua�n	bi	̣bữa	to� i	và	giúp	các	con
làm	bài	tập.
TRAO	ĐỔI:	Ne�u	anh	đảm	nhiệm	việc	cho	bọn	trẻ	đi	ngủ	hai	to� i	một	tua�n
-	cho	chúng	mặc	đo� 	ngủ,	đọc	truyện	và	đặt	chúng	vào	giường	-	em	có	the�
chua�n	bi	̣nước	ta�m	và	tha�p	ma�y	ngọn	ne�n	ro� i	tự	thưởng	cho	mıǹh	một
ly	rượu,	thư	giãn.	Em	có	the� 	làm	gio� ng	như	the� 	cho	anh	vào	một	to� i	khác
khi	anh	đi	làm	ve� ,	đe� 	anh	có	the� 	tận	hưởng	chút	thời	gian	của	riêng
mıǹh	trước	khi	lên	giường	đi	ngủ.
THỎA	THUẬN:	Em	càng	có	nhie�u	thời	gian	đe� 	nghı	̉ngơi	thư	giãn	và	có
thời	gian	yên	tıñh	mà	không	phải	trông	chừng	lũ	trẻ,	thı	̀em	sẽ	càng	hào
hứng	hơn	khi	dành	chút	thời	gian	quý	báu	bên	anh.
KẾT	QUẢ:	Bạn	sẽ	được	nghı	̉ngơi	không	phải	trông	lũ	trẻ;	cho� ng	bạn	sẽ
có	nhie�u	bánh	quy	hơn.
Ví	dụ	2
CUỘC	TRÒ	CHUYỆN:	Anh	yêu,	bọn	mıǹh	dành	quá	nhie�u	thời	gian	với
nhau	nhưng	khi	gặp	gỡ	bạn	bè,	bọn	mıǹh	lại	trở	lại	tươi	mới	hơn	và	lại
tım̀	kie�m	sự	ba�u	bạn	của	nhau.	Cha�ng	phải	thật	hay	ne�u	chúng	ta	được
dip̣	ga�n	bó	hơn	với	những	người	khác	trong	đời	mà	chúng	ta	yêu	quý
hay	sao?	Anh	bie� t	câu	nói	“Sự	va�ng	bóng	khie�n	con	tim	no� ng	nàn	hơn”
ro� i	đa�y.
TRAO	ĐỔI:	Ne�u	anh	đe� 	em	ra	ngoài	gặp	ma�y	cô	bạn	một	to� i	thứ	Sáu	mo� i
tháng,	em	sẽ	đe� 	anh	đi	tụ	tập	với	đám	bạn	một	to� i	thứ	Bảy	mo� i	tháng,	và
vào	Chủ	nhật,	chúng	ta	có	the� 	dành	thời	gian	bên	nhau	-	chı	̉có	anh	và
em	thôi.
THỎA	THUẬN:	Chúng	ta	càng	dành	nhie�u	thời	gian	đe� 	ga�n	bó	với	bạn
bè	hơn	và	tım̀	tha�y	nie�m	vui	khi	không	ở	bên	nhau,	chứng	ta	sẽ	càng	có
the� 	ga�n	ke� t	hơn	khi	lại	bên	nhau.
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KẾT	QUẢ:	Hai	người	các	bạn	cuo� i	cùng	sẽ	được	tận	hưởng	thời	gian
tuyệt	vời	ở	bên	nhau.
Ví	dụ	3
CUỘC	TRÒ	CHUYỆN:	Anh	bie� t	đa�y,	chúng	mıǹh	đã	tiêu	quá	nhie�u	tie�n
vào	các	hóa	đơn	và	tie�n	trả	góp	mua	nhà,	chi	phı	́cho	ô	tô	và	ta� t	cả
những	thứ	khác	phải	chi	trả	đe� 	duy	trı	̀cuộc	so� ng,	chúng	mıǹh	cha�ng	đe�
ra	được	gı	̀cả.	Cha�ng	phải	sẽ	thật	de� 	chiụ	ne�u	thi	thoảng	chúng	ta	tận
huỏng	thành	quả	lao	động	của	mıǹh	sao?
TRAO	ĐỔI:	Ne�u	em	tập	trung	thanh	toán	he� t	một	trong	các	thẻ	tıń	dụng
của	bọn	mıǹh,	còn	anh	mang	cơm	hộp	theo	thường	xuyên	hơn	và	ba� t
tàu	điện	vào	thành	pho� 	đi	làm	thay	vı	̀lái	cái	xe	chı	̉to� 	uo� ng	xăng,	chúng
ta	có	the� 	tie� t	kiệm	được	những	300	đô	la	một	tháng	từ	chi	phı	́thực
pha�m	và	lãi	thanh	toán	thẻ	tıń	dụng	đa�y.
THỎA	THUẬN:	Bọn	mıǹh	có	the� 	chia	các	pha�n	tie�n	tie� t	kiệm	ra	-	một
pha�n	từ	so� 	đó	anh	sẽ	chi	tiêu	theo	ý	anh	muo� n;	một	pha�n	từ	em	có	the�
dành	làm	gı	̀em	thıćh,	và	chúng	mıǹh	có	the� 	tie� t	kiệm	pha�n	còn	lại	đe�
mua	gı	̀đó	đặc	biệt	cho	cả	hai.
KẾT	QUẢ:	Cả	hai	bạn	sẽ	có	thêm	chút	tie�n	chi	tiêu	trong	các	tài	khoản
riêng	của	mıǹh,	và	cùng	nhau	làm	việc	vı	̀một	mục	tiêu	chung.
Tha�y	chưa?	Ai	cũng	tha�ng	cả.	Tuy	nhiên,	hãy	luôn	nhớ	la�y	đie�u	này:	bạn
không	the� 	đi	đe�n	thỏa	thuận	ro� i	nuo� t	lời.	Đàn	ông	chúng	tôi	là	những
người	ra� t	kha� t	khe	với	những	yêu	ca�u	“nhưng	em	nói	là	em	sẽ	thực	hiện
cơ	mà”,	vậy	nên	bạn	không	the� 	quay	lưng	đi	sau	khi	đã	có	được	đie�u	bạn
muo�n	mà	không	trao	lại	cho	anh	ta	đie�u	anh	ta	muo� n.	Ta� t	nhiên,	đie�u
tưong	tự	cũng	đúng	đo� i	với	đàn	ông.	Đe� 	thỏa	thuận	phát	huy	tác	dụng,
cả	hai	bên	đe�u	phải	tôn	trọng	thỏa	thuận	đó;	phải	có	trách	nhiệm	với
những	gı	̀mıǹh	nói	ra.	Đây	chıńh	là	lúc	các	tiêu	chua�n	và	yêu	ca�u	của	bạn
-	những	đie�u	tôi	đã	vie� t	trong	cuo� n	Cư	xử	như	đàn	bà,	suy	nghı	̃như	đàn
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ông	-	phát	huy	tác	dụng.	Cũng	gio� ng	như	khi	đang	hẹn	hò	bạn	đe� 	cho
người	đàn	ông	bie� t	trước	những	đie�u	bạn	muo� n,	ca�n	và	mong	đợi	từ
mo� i	quan	hệ,	ta� t	cả	những	đie�u	bạn	đòi	hỏi	từ	một	người	đàn	ông	đe�
anh	ta	giành	được	thời	gian,	sự	chú	ý	và	tıǹh	cảm	của	bạn,	thı	̀nay	bạn
phải	yêu	ca�u	anh	ta	so� ng	đúng	theo	thỏa	thuận	của	anh	ta.	Bạn	không
the� 	đe� 	anh	ta	cho	lũ	trẻ	đi	ngủ	hai	ngày	một	tua�n	trong	ba	tua�n	liên	tie�p,
và	ngo� i	im	thụ	động	khi	anh	ta	giảm	xuo� ng	còn	một	la�n	một	tua�n	trong
hai	tua�n	tie�p	theo,	và	ro� i	ngừng	giúp	ta� t	cả	những	việc	ha�ng	ngày	với
bọn	trẻ,	trong	khi	bạn	va�n	phải	dành	ra	to� i	thứ	Bảy	thành	thơi	và	màn
xie�c	khı	̉vào	thứ	Ba	cho	anh	ta.	Bạn	không	phải	làm	như	vậy	trừ	phi	anh
chàng	giữ	đúng	thỏa	thuận	đã	đặt	ra.	Ne�u	không,	cả	hai	bạn	sẽ	đo� i	mặt
với	sự	tha� t	vọng	trước	khi	học	được	cách	thương	thảo.
Bạn	xứng	đáng	với	đie�u	to� t	hơn.
DÀNH	RIÊNG	CHO	CÁC	BÀ	CÁC	CÔ
SỬ	DỤNG	NGHỆ	THUẬT	THƯƠNG	THẢO	ĐỂ	DUY	TRÌ	TIÊU	CHUẨN
VÀ	YÊU	CẦU	TRONG	MỘT	MỐI	QUAN	HỆ
Lúc	mới	ba� t	đa�u	mo� i	quan	hệ,	bạn	không	trao	bánh	quy	cho	người	đàn
ông	nào	không	cư	xử	đúng	đa�n	với	bạn;	bạn	trao	nó	cho	anh	ta	ne�u	anh
ta	đáp	ứng	được	các	tiêu	chua�n	và	yêu	ca�u	của	bạn,	làm	những	đie�u	to� t
đẹp	cho	bạn.	Nhưng	khi	mo� i	quan	hệ	trở	nên	ga�n	bó	hơn,	người	đàn	ông
của	bạn	sẽ	da�n	da�n	rút	lại	những	chie�n	lược,	sự	yêu	chie�u	và	chú	ý	mà
anh	ta	từng	sử	dụng	đe� 	giành	được	bạn.	Đó	là	cách	của	chúng	tôi;	chinh
phục	được	bạn	thật	va� t	vả,	the� 	nên	một	khi	đã	có	được	bạn	ro� i,	chúng
tôi	tha�y	thoải	mái	khi	bớt	lãng	mạn	hóa	mọi	thứ	vı	̀chúng	tôi	còn	bận
chu	ca�p	và	bảo	vệ	bạn,	và	chúng	tôi	sẽ	sớm	nhận	ra	ra�ng	ke� 	cả	ne�u
chúng	tôi	không	va� t	kiệt	sức	đáp	ứng	những	tiêu	chua�n	và	yêu	ca�u	của
bạn	trong	phòng	ngủ,	bạn	cũng	không	phàn	nàn	gı.̀	Bạn	trao	bánh	quy
dựa	trên	xúc	cảm	của	bạn,	không	phải	do	hành	động	của	người	bạn	đời.
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Và	the� 	là	anh	ta	trở	nên	thờ	ơ.	Tuy	không	xoa	bóp	chân	cho	bạn	nữa	và
không	âu	ye�m	bạn	từ	ra� t	lâu	ro� i,	nhưng	anh	ta	sẽ	va�n	hiện	diện	ở	đó,	đòi
hỏi	bạn	trao	ta� t	cả	-	và	đie�u	đó	da�n	đe�n	sự	chán	nản,	chủ	ye�u	từ	phıá
bạn.
Làm	the� 	nào	đe� 	đưa	anh	ta	trở	lại	như	ban	đa�u?	Hãy	nói	chuyện.	Đàn
ông	không	phải	là	những	người	bie� t	đọc	suy	nghı,̃	và	chúng	tôi	sẽ	tie�p
tục	như	cũ	ne�u	bạn	không	vo� 	vai	chúng	tôi	mà	nói	rõ	những	đie�u	bạn
muo�n	-	cũng	gio� ng	như	bạn	làm	khi	chúng	tôi	tie�p	cận	bạn	la�n	đa�u.	Ne�u
muo� n	được	hạnh	phúc,	đơn	giản	là	bạn	không	được	phép	hạ	tha�p	cảnh
giác.	Hãy	mở	đa�u	cuộc	nói	chuyện	với	một	lời	khen	tặng;	hãy	nói	chuyện
với	anh	ta	một	cách	quye�n	rũ	và	tinh	quái	ra�ng	bạn	cảm	kıćh	vı	̀những	gı̀
anh	ta	đang	làm	-	giữ	cho	gia	đıǹh	o� n	điṇh,	nuôi	so� ng	cả	nhà,	là	một
người	đàn	ông	mạnh	mẽ	cho	bạn	dựa	vào.	Nhưng	ro� i	thả	vào	đó	sự
tha�ng	tha�n:	nói	với	anh	ta	bạn	đã	lâu	không	nhận	được	những	đie�u	anh
ta	đã	từng	làm	cho	bạn	và	khie�n	bạn	phát	cuo� ng.	Ho� i	tưởng	lại	đôi	chút	-
nha� c	anh	ta	nhớ	ve� 	la�n	các	bạn	đu	từ	đèn	treo	xuo� ng,	hay	la�n	bạn	ve� 	nhà
và	tha�y	cánh	hoa	ho� ng	trên	giường,	hay	những	cảm	xúc	nóng	bỏng	từng
trải	qua	trong	khách	sạn	những	la�n	đi	xa	chớp	nhoáng,	lãng	mạn.	Tôi
hứa	với	bạn,	anh	ta	sẽ	chăm	chú	la�ng	nghe	suo� t	cả	cuộc	nói	chuyện.	Da�u
sao	thı	̀được	ăn	bánh	quy	ngon	lành	là	chủ	đe� 	yêu	thıćh	của	chúng	tôi.
Chúng	tôi	nghe	tha�y:	“ừm,	cô	a�y	đang	nói	đe�n	việc	mıǹh	đa�y	cô	a�y	vào
tường	-	to� i	nay	chuyện	a�y	phải	xảy	ra	mới	được.	Được	đa�y!”	Và	anh	ta	sẽ
ba� t	đa�u	nghı	̃xem	mıǹh	có	the� 	làm	gı	̀đe� 	mang	lại	cho	bạn	những	cảm
xúc	như	vậy.
Ke� t	thúc	thỏa	thuận	ba�ng	cách	cho	anh	ta	bie� t	bạn	thıćh	làm	gı	̀cho	anh
ta	đe� 	đo� i	lại	đie�u	bạn	muo� n.	Giờ,	anh	ta	đang	tự	nhủ:	“Ne�u	mıǹh	làm	cái
này,	mıǹh	sẽ	được	cái	kia.	Phải	ký	ở	đâu	nhı?̉”	Đó	là	hệ	tho� ng	tưởng
thưởng	-	lúc	nào	cũng	có	tác	dụng,	ngay	cả	trong	khıá	cạnh	lãng	mạn
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của	cuộc	so� ng.	Bạn	không	the� 	cứ	the� 	ba� t	đa�u	câu	chuyện	này	mà	nói:
“Anh	không	còn	ôm	em	nữa,	anh	không	nhıǹ	em	như	ngày	xưa	nữa!”	bởi
vı	̀bạn	sẽ	nhận	được:	“ô	the� 	à?	Chà,	em	chı	̉sa�n	sàng	nửa	vời,	cả	hai	chục
năm	nay	em	chưa	từng	mặc	áo	hai	dây	đa�y	khiêu	khıćh	la�n	nào,	và	ta� t	cả
áo	giờ	đã	cũ	sờn	he� t	cả.	Ai	mà	muo� n	cái	đó	chứ?”
Đó	là	cách	nói	của	tôi,	hãy	sử	dụng	“mỹ	nhân	ke� ”	theo	cách	mang	lại	lợi
ıćh	cho	bạn,	ngay	cả	sau	khi	bạn	có	được	anh	chàng	ro� i.

PHẦN	IV
Câu	hỏi	và	lời	khuyên

HO� I	STEVE
TRẢ	LỜI	NHANH	THÊM	NHỮNG	CÂU	HỎI
LUÔN	THIÊU	ĐỐT	TÂM	CAN	PHỤ	NỮ

Khi	cuo� n	Cư	xử	như	đàn	bà,	suy	nghĩ	như	đàn	ông	xua� t	bản,	tôi	đã	đi
kha�p	đa� t	nuớc,	nói	chuyện	với	phụ	nữ	ve� 	đàn	ông,	và	tại	mo� i	sự	kiện,	tôi
lại	mới	khán	giả	của	mıǹh	nêu	những	câu	hỏi	mà	ai	cũng	quan	tâm	ve�
giới	kia.	Ơ� 	đây,	tôi	đưa	ra	câu	trả	lời	nhanh	gọn	và	tha�ng	tha�n	cho	những
câu	hỏi	pho� 	bie�n	nha� t.
1.	ĐÀN	ÔNG	CÓ	TIN	VÀO	TÌNH	YÊU	SÉT	ĐÁNH	KHÔNG?
SH:	Dı	̃nhiên,	chúng	tôi	tin	vào	tıǹh	yêu	sét	đánh,	nhưng	đa�y	đơn	thua�n
là	a�n	tượng	đa�u	tiên	thôi.	Ban	đa�u,	chúng	tôi	chı	̉phải	lòng	vẻ	be� 	ngoài
của	bạn.	Nhưng	tıǹh	yêu	đó	có	the� 	de� 	dàng	bie�n	ma� t	-	bạn	de� 	dàng	giành
được	nhưng	sau	đó	da�n	đánh	ma� t	anh	ta	khi	anh	ta	hie�u	thêm	ve� 	bạn.
Anh	ta	nghı	̃ra�ng	bạn	nói	chuyện	không	gio� ng	như	vẻ	ngoài,	bạn	suy
nghı	̃không	gio� ng	như	vẻ	ngoài,	bạn	không	hành	động	như	vẻ	be� 	ngoài
và	bạn	không	có	những	đie�u	trông	như	the� 	là	bạn	có.	Đó	là	đie�u	gie� t
che� t	sự	lãng	mạn.	Quảng	cáo	sai	sự	thật.	Và	đôi	khi,	chı	̉là	suy	nghı	̃của
chúng	tôi	thay	đo� i,	và	đó	không	phải	là	lo� i	của	bạn.
2.	ĐÂU	LÀ	HOÀN	CẢNH	TỐT	NHẤT	ĐỂ	GẶP	GỠ	ĐÀN	ÔNG?
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SH:	Tôi	không	the� 	nói	với	bạn	đie�u	đó	được	vı	̀cha�ng	có	hoàn	cảnh	nào
co� 	điṇh	cả.	Bạn	có	the� 	gặp	một	người	đàn	ông	ở	ba� t	cứ	đâu.	Tôi	bie� t	một
người	đàn	ông	cưới	một	phụ	nữ	mà	anh	ta	tông	phải	trong	một	vụ	tai
nạn	xe.	Tôi	bie� t	một	người	khác	cưới	vi	̣luật	sư	bào	chữa	cho	vụ	ly	hôn
của	mıǹh.	Một	người	bạn	khác	của	tôi	tái	hôn	với	người	vợ	đa�u,	một
người	khác	thı	̀cưới	cô	gái	mà	con	trai	anh	ta	đang	hẹn	hò.	Bạn	có	the�
gặp	và	đem	lòng	yêu	ba� t	cứ	ai	ở	ba� t	kỳ	đâu,	và	thật	là	kỳ	quặc	khi	giới
hạn	bản	thân	trong	một	vài	hoàn	cảnh.	Đó	là	lý	do	vı	̀sao	tôi	nói	trong
chương	“Cách	chưng	diện	là	ta� t	cả”	ra�ng	bạn	phải	luôn	sa�n	sàng;	ne�u
bạn	đi	tới	cửa	tiệm	bán	kem,	trạm	giặt	ủi,	bệnh	viện,	công	viên,	phòng
tập	gym,	ra� t	có	the� 	sẽ	có	người	đàn	ông	của	bạn	ở	đó.	Hãy	cởi	mở	với
mọi	thứ,	mọi	nơi.
3.	CÓ	PHẢI	HẸN	HÒ	VỚI	PHỤ	NỮ	ĐÃ	LY	HÔN	LÀ	ĐIỀU	KHIẾN	ĐÀN
ÔNG	MẤT	HỨNG	KHÔNG?
SH:	Không.	Cha�ng	có	gı	̀khie�n	chúng	tôi	ma� t	hứng	ne�u	chúng	tôi	tha�y
bạn	ha�p	da�n.	Ba� t	ke� 	đie�u	gı,̀	ne�u	anh	ta	thıćh	bạn,	anh	ta	sẽ	tie�p	cận	bạn
và	xem	cuộc	gặp	gỡ	đi	tới	đâu.
4.	SAU	HÔN	NHÂN,	ĐÀN	ÔNG	CẦN	GÌ	ĐỂ	TIẾP	TỤC	HỨNG	THÚ
TRONG	QUAN	HỆ	THỂ	XÁC?
SH:	Chúng	tôi	ca�n	sự	phong	phú	và	nga�u	hứng.	Không	có	một	gã	đàn
ông	nào	không	thıćh	đie�u	đó	cả.	Ne�u	bạn	không	bie� t	đie�u	này	ở	người
đàn	ông	của	mıǹh,	đó	là	bởi	vı	̀anh	ta	chưa	nói	với	bạn	thôi.	Nhưng	cứ
tie�p	tục	làm	đi	làm	lại	một	cách	gio� ng	hệt	nhau	xem,	bạn	sẽ	tha�y	đie�u	đó
ảnh	huỏng	tới	đời	so� ng	yêu	đương	của	các	bạn	the� 	nào.	Cha�ng	phải	bạn
sẽ	nhàm	chán	ne�u	sau	vài	năm	bên	nhau,	anh	chàng	của	bạn	va�n	mang
ve� 	đúng	loại	hoa	đó,	hát	tặng	bạn	đúng	bài	hát	đó	và	lặp	lại	đúng	những
đie�u	anh	ta	nói	khi	anh	ta	gặp	bạn	la�n	đa�u	sao?	Cha�ng	phải	bạn	sẽ	thıćh
hơn	ne�u	ba� t	ngờ,	anh	ta	làm	đie�u	gı	̀đó	khác	lạ	và	đặc	biệt	dành	cho	bạn



https://thuviensach.vn

sao?	Chà,	đàn	ông	cũng	không	khác	gı.̀	Ne�u	bạn	muo� n	anh	ta	hứng	thú
trong	quan	hệ	the� 	xác,	hãy	diện	mũ	rộng	vành,	đi	giày	cao	gót,	đặt	bó
hoa	ho� ng	trên	bàn	đa�u	giường	và	nguệch	ngoạc	vào	một	mảnh	gia�y	ma�y
chữ:	“Ba� t	kỳ	đâu,	ba� t	cứ	khi	nào”.	Đie�u	đó	sẽ	khie�n	anh	ta	hứng	thú,	tôi
cam	đoan	với	bạn	đa�y.	Hãy	đón	anh	ta	trong	nhà	đe� 	xe	và	làm	gı	̀đó
trước	cả	khi	anh	ta	kip̣	ra	khỏi	xe.	Làm	gı	̀đó	nóng	bỏng	trong	phòng
thay	đo� 	cửa	hàng.	Hãy	cư	xử	mới	lạ.	La�n	nào	anh	ta	cũng	sẽ	đáp	ứng.
5.	KHI	MỘT	NGƯỜI	ĐÀN	ÔNG	NÓI	“KHÔNG	PHẢI	DO	EM,	MÀ	DO
ANH”	HAY	“ANH	VẪN	CHƯA	SẴN	SÀNG”	NHƯ	MỘT	CÁI	CỚ	ĐỂ	CHIA
TAY,	CÓ	PHẢI	ANH	TA	CHỈ	CÂU	CÁ	ĐỂ	CHƠI	THÔI	KHÔNG?
SH:	Không	ha�n	the� .	Đôi	khi	người	đó	đang	nói	tha�ng	tha�n.	Đôi	khi	anh	ta
không	sa�n	sàng	hoặc	đơn	giản	không	the� 	mang	lại	cho	bạn	đie�u	bạn
muo�n,	và	những	anh	chàng	chıńh	trực	sẽ	nói	với	phụ	nữ	đie�u	đó.	Ne�u
anh	ta	nói:	“Anh	không	phải	người	dành	cho	em,	em	xứng	đáng	với	đie�u
to� t	đẹp	hơn,”	hãy	nhận	la�y	đie�u	đó	như	một	câu	chúc	phúc.	Một	vài	chị
em	va�n	cứ	nıú	kéo	và	theo	đuo� i	người	đàn	ông	đã	nói	rõ	ràng	với	mıǹh
là	anh	ta	không	sa�n	sàng	cho	một	mo� i	quan	hệ	nghiêm	túc.	Hie�n	nhiên,
bạn	không	the� 	một	mıǹh	làm	cho	mo� i	quan	hệ	phát	trie�n	được.	Nên	hãy
suy	nghı	̃thông	minh	hơn:	cảm	ơn	anh	ta,	nói	với	anh	ta	bạn	cảm	kıćh	vı̀
sự	tha�ng	tha�n	của	anh	ta,	và	tie�p	tục	lo	việc	của	mıǹh.
6.	VỚI	NHỮNG	NGƯỜI	MẸ	ĐƠN	THÂN	NUÔI	CON	TRAI,	ĐIỀU	QUẠN
TRỌNG	NHẤT	CẦN	DẠY	ĐỂ	GIÚP	CHÚNG	HÌNH	THÀNH	NHỮNG	MỐI
QUAN	HỆ	LÀNH	MẠNH	VỚI	NGƯỜI	KHÁC	GIỚI	LÀ	GÌ?
SH:	Tránh	chia	sẻ	với	những	cậu	con	trai	bé	bỏng	của	mıǹh	lý	do	bạn	và
người	đàn	ông	của	bạn	không	so� ng	cùng	nhau.	Làm	như	the� 	cha�ng	khác
gı	̀đo� 	một	đo� ng	thông	tin	lên	đa�u	đứa	trẻ	ngây	thơ	không	có	khả	năng
xử	lý	thông	tin	đó.	Thay	vı	̀vậy,	hãy	cho	tha�ng	bé	bie� t	bạn	muo� n	được
đo� i	xử	theo	cách	nào	-	đie�u	gı	̀khie�n	một	người	phụ	nữ	và	một	người	mẹ
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cảm	tha�y	hạnh	phúc.	Tha�ng	bé	sẽ	nhớ	ra�ng	bạn	muo� n	được	mở	cửa	cho,
được	kéo	ghe� 	giúp,	bie� t	la�ng	nghe	một	cách	tôn	trọng	khi	bạn	nói,	và	nói
sự	thật	khi	được	hỏi	-	ta� t	cả	những	đie�u	lớn	lao	và	nhỏ	bé	mà	tha�ng	bé
sẽ	ca�n	nhớ	và	thực	hành	khi	đe�n	lượt	mıǹh	bước	vào	mo� i	quan	hệ	với
phụ	nữ.	Đie�u	to� t	nha� t	bạn	có	the� 	làm	cho	con	trai	mıǹh	là	kie�m	cho
tha�ng	bé	một	hıǹh	ma�u	đàn	ông	mạnh	mẽ	-	những	người	có	the� 	bo�
khuye� t	pha�n	công	việc	vı	̃đại	mà	những	người	mẹ	đơn	thân	kha�p	nơi
đang	làm	vı	̀con	trai	mıǹh.
7.	Vì	SAO	ĐÀN	ÔNG	CỨ	TIẾP	TỤC	NÓI	DỐI,	NGAY	CẢ	SAU	KHI	HỌ	BỊ
BẮT	QUẢ	TANG	VÀ	LẬT	TẨY,	VÃ	NHẤT	LÀ	KHI	SỰ	THẬT	SẼ	GIẢI
QUYẾT	ĐƯỢC	VẤN	ĐỀ?
SH:	Bởi	vı	̀chúng	tôi	bie� t	sự	thật	cha� c	cha�n	sẽ	không	giúp	gı	̀ngoại	trừ
nha�n	chúng	tôi	sâu	hơn	vào	ra� c	ro� i	và	làm	to� n	thương	thêm	tıǹh	cảm
của	bạn.	Đie�u	bạn	ca�n	hie�u	là	đôi	khi	lời	nói	do� i	đó,	việc	gia�u	kıń	các
thông	tin	đó	là	cách	đe� 	anh	ta	giúp	bạn	thoát	khỏi	con	điên	tie� t,	khinh
miệt,	giận	dữ	hơn	cả	khi	bạn	nghi	ngờ	chúng	tôi	vừa	làm	gı	̀đó	không
phải.	Bản	cha� t	sự	do� i	trá	của	chúng	tôi	là	nha�m	kie�m	soát	thiệt	hại;
chúng	tôi	không	nói	ra	toàn	bộ	sự	thật	vı	̀như	vậy	sẽ	chı	̉đo� 	thêm	da�u
vào	lửa	mà	thôi.	Bạn	vo� n	đã	cháy	đùng	đùng	với	những	thông	tin	bạn	có
ro� i.	Sẽ	chả	nghıã	lý	gı	̀khi	cho	bạn	bie� t	sự	thật.	Không	một	người	đàn
ông	nào	làm	như	the� .	Dù	cảm	nhận	được	cảm	giác	của	bạn,	nhưng	thực
ra,	anh	ta	đang	co� 	ga�ng	giữ	đôi	chút	pha�m	giá	của	mıǹh	trong	mớ	bòng
bong.	Bạn	có	the� 	bie� t	ve� 	ba	la�n	ba� t	ca�n	của	anh	chàng,	nhưng	bạn	có
nghı	̃anh	ta	sẽ	tie� t	lộ	với	bạn	ra�ng	còn	những	ba	chục	la�n	khác	nữa
không?	Không	đời	nào.	Bởi	vı	̀phản	ứng	của	bạn	sẽ	chı	̉tra�m	trọng	hơn
thôi.	Chúng	tôi	chı	̉không	muo� n	bạn	tha� t	vọng	và	giữ	cho	bản	thân	khỏi
lún	sâu	hơn	vào	ra� c	ro� i.
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8.	VI	SAO	ĐÀN	ÔNG	LẠI	THÔI	GỌI	ĐIỆN	VÀ	CẮT	ĐỨT	MỌI	LIÊN	LẠC
MÀ	KHÔNG	CÓ	LỜI	GIẢI	THÍCH	NÀO?
SH:	Bởi	vı	̀the� 	là	đủ	với	chúng	tôi.	Bạn	ca�n	một	lời	giải	thıćh,	nhưng	đàn
ông	thı	̀không;	chúng	tôi	chı	̉ca�n	cha�m	dứt	mọi	chuyện.	Chúng	tôi	không
ca�n	bie� t	vı	̀sao	mo� i	quan	hệ	không	đi	đe�n	đâu,	chúng	tôi	không	muo� n
tıńh	đe�n	chuyện	co� 	ga�ng	la�n	nữa;	chúng	tôi	không	nghi	ngờ	quye� t	điṇh
của	mıǹh.	Chúng	tôi	vo� n	đã	không	thıćh	nói	chuyện	khi	ở	bên	nhau;
chúng	tôi	càng	không	điṇh	trở	thành	Nhà	tâm	tıǹh	vı	̃đại	sau	khi	chia
tay.	Vậy	nên	phụ	nữ	sẽ	tự	cảm	tha�y	o� n	khi	đe� 	cho	mọi	chuyện	qua	đi.
Cha�m	he� t	-	bỏ	qua	và	tie�n	lên	thôi.
9.		VÌ	SAO	ĐÀN	ÔNG	LẠI	NGƯỢNG	NGHỊU	KHI	THỂ	HIỆN	TÌNH	CẢM	
CỦA	MÌNH?
SH:	Bởi	vı	̀từ	lúc	còn	là	cậu	bé	đe�n	khi	trở	thành	đàn	ông,	chúng	tôi
không	bao	giờ	được	dạy	cách	the� 	hiện	tıǹh	cảm	của	mıǹh.	Cha	mẹ,	họ
hàng,	giáo	viên,	bạn	bè	của	chúng	tôi	-	mọi	người	đe�u	nói	ra�ng	con	trai
không	được	ủy	mi	̣như	con	gái,	phải	ra	dáng	đàn	ông.	Chúng	tôi	được
dạy	cách	kım̀	giữ	và	che	gia�u	cảm	xúc	của	mıǹh.	Vı	̀the� 	chúng	tôi	học
được	cách	im	lặng	và	giữ	cảm	xúc	của	mıǹh	trong	ta�m	kie�m	soát.	Một
khi	chúng	tôi	bước	vào	mo� i	quan	hệ	với	một	người	phụ	nữ,	chúng	tôi
thie�u	hoàn	toàn	nghệ	thuật	giao	tie�p	với	phụ	nữ	bởi	vı	̀bản	thân	chưa
bao	giờ	bie� t	bộc	lộ	cảm	xúc	trong	đời.	Phụ	nữ	học	the� 	hiện	bản	thân
theo	cách	khác;	các	bạn	được	tay	trong	tay	đi	dạo	cùng	với	bạn	gái	của
mıǹh,	các	bạn	nhảy	cùng	nhau	trong	câu	lạc	bộ,	các	bạn	ôm	nhau,	vuo� t
ve	mặt	nhau	khi	nói	chuyện.	Chúng	tôi	không	chạm	vào	mặt	hay	hôn	lên
má	người	đàn	ông	nào	he� t.	Chúng	tôi	được	dạy	đie�u	hoàn	toàn	ngược	lại
và	nó	da�n	trở	thành	một	pha�n	tıńh	cách	của	chúng	tôi.	Thú	thực,	tôi
nghı	̃bạn	không	ca�n	thie� t	phải	thay	đo� i	tıńh	cách	đó	ở	người	đàn	ông
của	bạn.	Anh	ta	không	the� 	ngo� i	ru	rú	trong	nhà	mà	khóc	lóc	cùng	bạn.
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Bạn	cũng	bie� t	rõ	như	tôi	ra�ng	ngay	lúc	anh	ta	ba� t	đa�u	gào	khóc,	bạn	sẽ
gọi	điện	thoại	cho	ma�y	cô	bạn	mıǹh:	“Anh	chàng	này	còn	khóc	to	hơn	cả
tớ!”	Bạn	muo� n	anh	chàng	của	mıǹh	phải	ra	dáng	đàn	ông	và	chúng	tôi
không	the� 	ỏn	à	ỏn	ẻn	bởi	chúng	tôi	chiụ	trách	nhiệm	là	trụ	cột	của	gia
đıǹh.	Đó	không	phải	kỹ	năng	bạn	ca�n	ở	người	đàn	ông.
10.	LÀM	THẾ	NÀO	TÔI	CÓ	THỂ	LÀM	CHO	NGƯỜI	ĐÀN	ÔNG	CỦA
MÌNH	HÀNH	ĐỘNG	NGẪU	HỨNG?
SH:	Ba�ng	cách	cho	anh	ta	lý	do	đe� 	nga�u	hứng.	Ra� t	đơn	giản:	ne�u	có	pha�n
thưởng,	chúng	tôi	sẽ	làm.	Đie�u	này	không	có	gı	̀mới	mẻ	cả.	Khi	học	giỏi,
chúng	tôi	muo� n	nhận	được	gia�y	khen;	khi	tham	gia	cuộc	đua,	chúng	tôi
muo� n	huy	chương	vàng;	khi	được	thăng	chức,	chúng	tôi	muo� n	được
tăng	lương.	Tại	sao	chúng	tôi	lại	từ	bỏ	những	sự	tưởng	thưởng	trong
một	mo� i	quan	hệ	chứ?	Như	tôi	đã	vie� t	ở	chương	12,	“Nghệ	thuật	thương
thảo”,	ne�u	bạn	hứa	TRAO	ĐO� I	đie�u	gı	̀đó	đe� 	có	sự	nga�u	hứng,	chúng	tôi
sẽ	cho	bạn	nga�u	hứng	cả	ngày	luôn.	Và	hãy	bie� t	ra�ng	chı	̉có	một	pha�n
thưởng:	chúng	tôi	không	muo� n	một	lô	bıt́	ta� t	hay	đo� 	lót	hay	một	bo� n
ta�m	đa�y	cánh	hoa	ho� ng	hay	tie�n	mặt.	Ta� t	cả	những	gı	̀chúng	tôi	muo� n	là
ıt́	bánh	quy.	Cho	chúng	tôi	cái	đó	ro� i	thı	̀bạn	muo� n	gı	̀cũng	được.
11.	CÓ	PHẢI	ĐÀN	ÔNG	THÍCH	ÂN	ÁI	VỚI	NHỮNG	NGƯỜI	MỚI	HƠN
NHỮNG	NGƯỜI	ĐÃ	CÙNG	HỌ	CÓ	MỐI	QUAN	HỆ	LÂU	DÀI	KHÔNG?
SH:	Chúng	tôi	có	the� 	nhận	được	sự	ân	ái	mới	mẻ	từ	người	phụ	nữ	chúng
tôi	ga�n	bó.	Sự	tươi	mới	là	gia	vi	̣của	cuộc	so� ng.	Hãy	ghi	nhớ	câu	trả	lời
nga�n	gọn	này	và	tùy	bạn	hie�u	the� 	nào	thı	̀hie�u.
12.	VÌ	SAO	ĐÀN	ÔNG	KHÔNG	THÍCH	CÔNG	KHAI	THỂ	HIỆN	TÌNH
CẢM	-	NẮM	TAY,	HÔN,...?
SH:	Đie�u	đó	không	đúng	chút	nào.	Tôi	na�m	tay	vợ	mıǹh	ba� t	cứ	đâu	tôi
tới	và	hôn	cô	a�y	trong	nhà	hàng	suo� t	đa�y	thôi.	Ne�u	anh	chàng	của	bạn
không	muo� n	làm	như	vậy,	có	the� 	vı	̀anh	ta	không	thıćh	na�m	tay	của	bạn
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hay	hôn	bạn.	Có	lẽ	anh	ta	không	muo� n	ba� t	cứ	ai	–	vợ,	bạn	gái,	người
tha�m	thuơng	trộm	nhớ	của	mıǹh	-	bie� t	ra�ng	hai	bạn	thuộc	ve� 	nhau.	Ne�u
bạn	muo� n	anh	ta	the� 	hiện	tıǹh	cảm	hơn	ở	nơi	công	cộng,	hãy	na�m	la�y
tay	anh	ta,	hôn	anh	ta	khi	bạn	tha�y	thıćh	(và	khi	chuyện	đó	là	cha�p	nhận
được),	và	ôm	anh	ta	khi	bạn	ca�n	một	cái	ôm.	Ne�u	anh	ta	quan	tâm	đe�n
bạn,	anh	ta	sẽ	đáp	trả	tıǹh	cảm	đó,	ba� t	ke� 	có	ai	đang	nhıǹ.
13.	NẾU	MỘT	NGƯỜI	ĐÀN	ÔNG	ĐƯA	TÔI	ĐI	GẶP	BẠN	BÈ,	ĐIỀU	ĐÓ
CÓ	NGHĨA	LÀ	TÔI	ĐẶC	BIỆT	VỚI	ANH	TA	PHẢI	KHÔNG?
SH:	Có	the� ,	nhưng	ne�u	bạn	không	bao	giờ	được	tới	ga�n	bạn	bè	anh	ta	thı̀
đó	là	da�u	hiệu	cha� c	cha�n	ra�ng	anh	ta	không	hứng	thú	với	bạn.	Ne�u	anh
ta	không	tự	hào	ve� 	bạn	hoặc	che	gia�u	mo� i	quan	hệ	của	hai	người,	anh	ta
sẽ	không	bao	giờ	đưa	bạn	tới	gặp	ma�y	gã	bạn	mıǹh.
14.	ĐIỀU	GÌ	KHIẾN	ĐÀN	ÔNG	HẠNH	PHÚC?
SH:	Bánh	quy.
15.	MỘT	NGƯỜI	PHỤ	NỮ	LÝ	TƯỞNG	ĐỐI	VỚI	ĐÀN	ÔNG	LÀ	GÌ?
SH:	ừm,	tùy	thuộc	vào	từng	người	đàn	ông.	Một	so� 	đàn	ông	muo� n	một
người	phụ	nữ	có	công	việc	và	đóng	góp	tài	chıńh	vào	mo� i	quan	hệ.	So�
khác	lại	muo� n	phụ	nữ	ở	nhà	chăm	sóc	gia	đıǹh.	So� 	khác	nữa	muo� n	ai	đó
thật	lộng	la�y	và	thông	minh	sa� c	sảo.	Nhưng	nói	gı	̀thı	̀nói,	chúng	tôi	đe�u
muo� n	và	ca�n	cùng	một	đie�u	từ	người	phụ	nữ	của	mıǹh,	ba� t	ke� 	cô	a�y	có
sa�n	sàng	đóng	góp	vào	tài	khoản	ngân	hàng,	thu	vén	nhà	cửa,	ăn	vận	đe�
khie�n	bản	thân	siêu	quye�n	rũ	đe�n	đâu:	đàn	ông	phải	có	một	người	phụ
nữ	chung	thủy,	bie� t	ủng	hộ	và	sa�n	sàng	cho	chúng	tôi	bánh	quy	thường
xuyên.	Ne�u	bạn	thie�u	ba� t	kỳ	đie�u	gı	̀trong	so� 	này,	thı	̀bạn	cũng	sẽ	không
phải	người	phụ	nữ	lý	tưởng	cho	ba� t	cứ	người	đàn	ông	nào.
16.	NHỮNG	ĐIỀU	QUAN	TRỌNG	NHẤT	MÀ	ĐÀN	ÔNG	TÌM	KIẾM	ĐỂ
XÁC	ĐỊNH	XEM	BẠN	CÓ	PHẢI	NGƯỜI	ĐÁNG	KẾT	HÔN	KHÔNG	LÀ	GÌ?
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SH:	Đa�u	tiên,	cho	phép	tôi	nói	tha�ng:	bạn	không	bao	giờ	là	người	đáng
ke� t	hôn	trong	ma� t	ta� t	cả	mọi	người.	Xin	hãy	rũ	bỏ	áp	lực	đó	đi.	Bạn	sẽ
chı	̉là	đo� i	tượng	ke� t	hôn	với	một	người	đàn	ông	đang	tım̀	kie�m	bạn	mà
thôi.	Ne�u	bạn	đáp	ứng	đủ	những	yêu	ca�u	của	anh	ta,	bạn	sẽ	trở	thành
người	anh	ta	muo� n	ke� t	hôn.	Nhưng	ne�u	người	đó	không	muo� n	có	một
mo� i	quan	hệ	dài	lâu	cùng	bạn,	thı	̀dù	bạn	có	giỏi	nữ	công	gia	chánh,
tuyệt	vời	trong	chuyện	ái	ân,	hay	bạn	có	thông	minh	sa� c	sảo	và	kie�m
được	ra� t	nhie�u	tie�n,	thı	̀anh	ta	cũng	sẽ	không	ca�u	hôn	đâu.	Tuy	nhiên,
tôi	có	the� 	nói	ra�ng	những	người	phụ	nữ	đáng	ke� t	hôn	đe�u	có	một	đie�m
chung:	họ	đe�u	yêu	ca�u	được	ke� t	hôn.	Tôi	không	bie� t	một	phụ	nữ	độc
thân	nào	ba� t	ngờ	khi	ke� t	hôn	cả	-	kie�u	như:	“O� ,	sao	chuyện	đó	lại	xảy	ra
nhı?̉”	Cái	ngày	và	cách	anh	ta	ca�u	hôn	có	the� 	là	ba� t	ngờ,	nhưng	bạn	bie� t
ngày	đó	sẽ	tới	vı	̀đó	là	yêu	ca�u	của	bạn.
17.	VÌ	SAO	ĐÀN	ÔNG	LẠI	TRỞ	NÊN	RẤT	NHÀM	CHÁN	SAU	KHI	KẾT
HÔN?
SH:	Thường	thı	̀là	vı	̀bạn	đã	ba� t	đa�u	cha�p	nhận	những	đie�u	nhàm	chán
lặp	đi	lặp	lại,	và	vı	̀the� 	anh	ta	không	có	lý	do	gı	̀đe� 	làm	những	đie�u	thú	vị
nữa.	Hãy	treo	pha�n	thưởng	cho	anh	ta	ro� i	thı	̀bạn	sẽ	có	được	đủ	kie�u	thú
vi	̣đo� 	ào	ào	vào	mo� i	quan	hệ	của	mıǹh.	Muo� n	ra	ngoài	ăn	to� i	ư?	Hãy	yêu
ca�u.	Muo� n	đi	xem	hòa	nhạc	hay	đi	dạo	thật	lâu	trong	công	viên?	Hãy	nói
cho	anh	ta	bie� t.	Ro� i	thưởng	cho	anh	ta	khi	anh	ta	làm	những	việc	đó	cho
bạn.
18.	ĐÀN	ÔNG	CÓ	MẤT	HỨNG	VỚI	NGƯỜI	PHỤ	NỮ	DÀNH	RẤT	NHIỀU
THỜI	GIAN	ĐỂ	THEO	ĐUỔI	SỰ	NGHIỆP	VÀ	TẬP	TRUNG	VÀO	CON	CÁI
KHÔNG?
SH:	Không,	không	he� .	Và	bạn	cũng	đừng	bao	giờ	ngừng	co� 	ga�ng	và
ngừng	chăm	lo	tử	te� 	cho	con	cái	mıǹh	đe� 	làm	hài	lòng	ba� t	cứ	người	đàn
ông	nào.	Ne�u	bạn	phải	làm	việc	đe� 	trả	đo� ng	hóa	đơn,	bạn	tham	gia	vào
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giáo	dục	con	cái	và	các	hoạt	động	ngoại	khóa	cùng	chúng,	ne�u	bạn	đang
làm	việc	chăm	chı	̉đe� 	xây	dựng	cuộc	so� ng	to� t	hơn	cho	chúng,	thı	̀thật	là
vô	lý	khi	từ	bỏ	những	đie�u	đó	vı	̀một	người	đàn	ông.	Đie�u	đó	thật	là	ngu
ngo� c.	Một	người	đàn	ông	chân	chıńh	gặp	một	phụ	nữ	chı	̉ha�p	da�n	mà
không	làm	những	việc	đó	sẽ	không	muo� n	dıńh	dáng	tới	cô	a�y.	Và	bạn
nên	từ	cho� i	ba� t	cứ	người	nào	phàn	nàn	ve� 	chuyện	bạn	làm	những	đie�u
ca�n	thie� t	đe� 	chăm	sóc	cho	bản	thân	và	gia	đıǹh	mıǹh.
19.	ĐÀN	ÔNG	CẢM	THẤY	THẾ	NÀO	VỀ	CHUYỆN	HẸN	HÒ	TRÊN
MẠNG?
SH:	Nó	tùy	thuộc	vào	từng	người	đàn	ông,	cũng	như	tùy	từng	phụ	nữ.
Nhưng	chuyện	đó	thực	ra	là	xu	the� 	không	the� 	tránh	khỏi	vı	̀công	nghệ	là
một	công	cụ	thật	quý	giá	và	pho� 	bie�n	trong	đời	so� ng	con	người.	Tôi	tin
bạn	có	the� 	tie� t	kiệm	cho	mıǹh	ra� t	nhie�u	thời	gian	và	mệt	mỏi	ne�u	bạn
lên	mạng	nói	chuyện	với	một	người	truớc	khi	bạn	gặp	trực	tie�p	anh	ta;
bạn	có	the� 	tım̀	hie�u	được	ra� t	nhie�u	ve� 	anh	ta	trước	khi	bỏ	phı	́thời	gian
với	những	cuộc	hẹn	hò	dài	lê	thê.	Đừng	đánh	giá	tha�p	sức	mạnh	của
Google	và	những	trang	như	Free	ID	search	(tım̀	kie�m	ho� 	sơ	cá	nhân
mie�n	phı)́.	Ta� t	cả	những	đie�u	đó,	ke� t	hợp	với	hẹn	hò	trực	tuye�n,	là
những	cách	thông	minh	đe� 	ke� t	no� i	với	nửa	còn	lại	và	tım̀	hie�u	kỹ	càng	ve�
người	bạn	đang	ke� t	no� i	cùng	truớc	khi	gặp	mặt	trực	tie�p.
20.	CÓ	MẸO	HAY	NÀO	ĐỂ	TÌM	TÌNH	YÊU	TRÊN	MẠNG	KHÔNG?	CÓ
ÁP	DỤNG	ĐƯỢC	CÁC	QUY	LUẬT	BÌNH	THƯỜNG	KHÔNG?
SH:	Luật	thı	̀va�n	như	the� .	Bạn	phải	dành	thời	gian,	bạn	phải	tım̀	hie�u
người	ta,	bạn	phải	hỏi	đúng	câu	ca�n	hỏi,	bạn	phải	đào	xới	cho	đe�n	khi
bie� t	sự	thật,	và	bạn	phải	thận	trọng.	Và,	quan	trọng	nha� t,	bạn	phải	nhớ
ra�ng	đừng	tin	vào	đie�u	họ	nói,	mà	hãy	tin	vào	đie�u	họ	làm,	ngay	cả	là
trên	mạng.
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21.	ĐÀN	ÔNG	CÓ	NGHĨ	RẰNG	HẸN	HÒ	VỚI	NGƯỜI	YÊU	CŨ	CỦA	BẠN
MÌNH	LÀ	CHẤP	NHẬN	ĐƯỢC	KHÔNG?
SH:	Ha�u	he� t	đàn	ông	coi	đó	là	đie�u	ca�m	kỵ.	Chuyện	đó	có	xảy	ra	không?
Cha� c	cha�n	là	có.	Nhưng	ha�u	he� t	đàn	ông	bie� t	đây	là	một	giới	hạn	bạn
không	muo� n	vuợt	qua	với	người	bạn	thân	của	mıǹh	vı,̀	trong	ma� t	chúng
tôi,	bạn	sẽ	luôn	thuộc	ve� 	người	bạn	đó	và	chúng	tôi	không	bao	giờ	tım̀
hie�u	người	phụ	nữ	của	bạn	mıǹh.	Bạn	cha� c	cha�n	sẽ	bi	̣to� n	thương	tıǹh
cảm	ne�u	làm	như	the� .
22.	ĐÀN	ÔNG	CẢM	THẤY	THẾ	NÀO	VỀ	CHUYỆN	YÊU	XA?	NHỮNG
MỐI	QUAN	HỆ	KIỂU	NÀY	CÓ	BỀN	VỮNG	VỚI	HỌ	KHÔNG?
SH:	Có	the� ,	ne�u	người	đàn	ông	muo� n	đi	tới	cuo� i	con	đường.	Thử	thách
so� 	một	là	nie�m	tin:	liệu	anh	ta	có	phải	là	người	như	anh	ta	tuyên	bo� 	và
đang	làm	những	đie�u	anh	ta	nói	hay	không?	Không	có	nhie�u	cách	kie�m
tra	được	đie�u	đó.	Đie�u	hai	bạn	ca�n	làm	là	xác	điṇh	các	bạn	có	the� 	làm
he� t	sức	đe� 	đe�n	với	nhau	hay	không,	và	trong	khi	tạm	thời	chưa	the� 	đe�n
với	nhau,	thı	̀đặt	ra	các	tiêu	chua�n	và	quy	ta� c	phù	hợp	cho	cả	hai.	Nhưng
hãy	nhớ	kỹ	ra�ng:	không	có	nhie�u	cách	đe� 	kie�m	tra	một	khi	anh	ta	không
so� ng	ga�n	bạn.	Đừng	ngây	thơ:	liệu	anh	ta	có	đang	ngo� i	yên	vặn	vẹo	na�m
tay,	đợi	chờ	la�n	gặp	tie�p	theo	với	bạn	không?	Hay	có	ai	đó	đang	mang
đe�n	cho	anh	ta	ıt́	nhie�u	thỏa	mãn	trong	khi	anh	ta	chờ	đợi	bạn?
23.	ĐÀN	ÔNG	VƯỢT	QUA	TỔN	THƯƠNG	TRONG	TÌNH	YÊU	NHƯ
THẾ	NÀO?
SH:	Pha�n	lớn,	chúng	tôi	đi	tie�p.	Chúng	tôi	tım̀	ai	đó	khác.	Chúng	tôi	có	sợ
không?	Cha� c	cha�n	là	có,	nhưng	chúng	tôi	va�n	tie�n	lên	phıá	trước,	sợ	hãi,
ba�m	giập,	răng	vỡ,	xương	gãy.	Chúng	tôi	có	một	khoảng	lặng,	một
khoảng	nuo� i	tie�c,	và	ro� i	vượt	qua	nó	ba�ng	cách	to� t	nha� t	mıǹh	bie� t:	tım̀	ai
đó	khác.	Chúng	tôi	hie�u	rõ	ra�ng	cách	to� t	nha� t	đe� 	quên	đi	mo� i	quan	hệ	cũ
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là	ba� t	đa�u	đie�u	gı	̀đó	tuyệt	vời	với	một	người	mới.	Chúng	tôi	hie�u	ra�ng
cuộc	đời	va�n	tie�p	die�n.
24.	TUỔI	TÁC	CÓ	THỰC	SỰ	QUAN	TRỌNG	VỚI	ĐÀN	ÔNG	KHÔNG?
SH:	Ne�u	đó	là	một	chàng	trai	trẻ	đang	phân	vân	có	nên	gặp	gỡ	người
phụ	nữ	lớn	tuo� i	hơn	không,	thı	̀tuo� i	tác	có	quan	trọng.	Chúng	tôi	co� 	ga�ng
xác	điṇh	xem	mười	năm	nữa	cô	a�y	sẽ	trông	như	the� 	nào,	liệu	chúng	tôi
sẽ	có	the� 	cùng	nhau	tận	hưởng	cuộc	so� ng	không,	liệu	cô	a�y	có	già	đi	một
cách	thanh	lic̣h	không.	Tıǹh	huo� ng	ngược	lại,	tuo� i	tác	cũng	va�n	quan
trọng.	Khi	bạn	là	một	người	đàn	ông	đứng	tuo� i,	bạn	sẽ	chú	ý	ve� 	việc	một
người	phụ	nữ	trẻ	đe�n	mức	nào.	Ne�u	người	đàn	ông	đứng	đa�n	và	chıń
cha�n,	anh	ta	sẽ	không	tım̀	ai	đó	đe� 	nuôi	dạy.	Anh	ta	muo� n	người	đã
trưởng	thành.	Mặc	dù,	thực	ra,	khoảng	khác	biệt	tuo� i	tác	mà	người	đàn
ông	tha�y	có	the� 	cha�p	nhận	được	là	hoàn	toàn	tùy	thuộc	vào	anh	ta.
25.	ĐÀN	ÔNG	CẢM	THẤY	THẾ	NÀO	VỀ	NHỮNG	PHỤ	NỮ	KIỂM	TRA
ĐIỆN	THOẠI	CỦA	MÌNH	VÀ	SỬ	DỤNG	CÁC	CHIẾN	LƯỢC	ĐIỀU	TRA
ĐỂ	TÌM	HIỂU	XEM	NGƯỜI	ĐÀN	ÔNG	CỦA	HỌ	CÓ	ĐANG	THÀNH
THẬT	HAY	KHÔNG?
SH:	Người	a�y	sẽ	ghét	bạn.
26.	NẾU	MỘT	NGƯỜI	ĐÀN	ÔNG	NÓI	VỚI	BẠN	RẰNG	ANH	TA	CẦN
MỘT	“QUÃNG	NGHỈ”,	ĐIỀU	ĐÓ	CÓ	NGHĨA	LÀ	CÁC	BẠN	ĐÃ	CHIA	TAY
HẲN	RỒI	KHÔNG?
SH:	Đó	là	da�u	hiệu	cảnh	báo	lớn	nha� t	mà	đàn	ông	đưa	ra.	Khi	bạn	nghe
tha�y	câu	đó,	hãy	va�y	cờ	tra�ng,	tóm	la�y	lũ	trẻ	và	đe�n	nhà	mẹ	đẻ	ngay	vı̀
những	đie�u	anh	ta	vừa	nói	là	báo	tin	cho	bạn	một	cách	nhẹ	nhàng	êm
tha�m.	Anh	ta	muo� n	nói	với	bạn	ra�ng	sẽ	không	gọi	điện	nữa,	anh	ta
không	muo� n	gặp	bạn	nữa,	và	anh	ta	sẽ	không	làm	chuyện	a�y	-	với	bạn.
Anh	ta	mệt	mỏi	vı	̀bạn	ro� i.	Đó	là	phát	súng	cảnh	báo	ra�ng	mọi	chuyện	đã
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ke� t	thúc	-	ra�ng	anh	ta	sẽ	tie�p	tục	cuộc	so� ng	của	mıǹh.	Và	bạn	cũng	nên
như	the� .
27.	ĐÀN	ÔNG	CẢM	THẤY	THẾ	NÀO	VỀ	“ĐÈN	XANH”	TỪ	NHỮNG
NGƯỜI	PHỤ	NỮ	ĐỂ	Ý	TỚI	HỌ?
SH:	Họ	thıćh	cả	“đèn	xanh”	la�n	tán	tın̉h	trực	tie�p.	Chúng	tôi	chı	̉không
thıćh	khi	không	có	hứng	thú	thôi.
28.	ĐÀN	ÔNG	CÓ	ĐỐI	XỬ	VỚI	NGƯỜI	YÊU	TỪNG	LÀ	BẠN	BÈ	CÙNG
MỘT	CÁCH	GIỐNG	NHƯ	ĐỐI	XỬ	VỚI	NGƯỜI	YÊU	TỪ	CHỖ	LÀ
NGƯỜI	XA	LẠ	KHÔNG?
SH:	Lý	do	duy	nha� t	khie�n	các	bạn	là	bạn	bè	ngay	từ	đa�u	là	bởi	vı	̀anh	ta
nghı	̃ra�ng	không	có	lý	nào	quan	hệ	của	các	bạn	có	the� 	phát	trie�n	theo
hướng	lãng	mạn	cả.	Hãy	bie� t	ra�ng	anh	ta	đã	dán	ma� t	vào	bạn	ngay	từ
ngày	đa�u	tiên;	không	anh	chàng	nào	mong	đợi	sẽ	chı	̉làm	bạn.	Anh	ta
muo�n	bạn	ngay	từ	đa�u.	Anh	ta	dừng	lại	ở	mức	tıǹh	bạn	vı	̀không	nghı̃
bạn	sẽ	cha�p	nhận	ne�u	anh	ta	không	làm	the� .	Chıńh	lúc	bạn	đe� 	cho	anh	ta
vuợt	xa	tıǹh	bạn,	ranh	giới	đã	bi	̣vuợt	qua	và	mọi	chuyện	đe�u	có	the� 	xảy
ra	ne�u	chuyện	giữa	hai	bạn	không	thành	-	trừ	phi,	ta� t	nhiên,	cả	hai	đe�u
đo� ng	ý	ra�ng	hai	người	trở	ve� 	làm	bạn	thı	̀to� t	hon.	Nhưng	một	khi	bạn	đã
vượt	qua	ranh	giới	và	trở	thành	người	yêu	thı	̀trở	lại	cho� 	đó	sẽ	không	de�
đâu.
29.	ĐÀN	ÔNG	CÓ	BỊ	ẢNH	HƯỞNG	TỪ	BẠN	BÈ	KHI	QUYẾT	ĐỊNH	GẮN
BÓ	KHÔNG?
SH:	Có,	cha� c	cha�n	ro� i.	Ne�u	bạn	là	người	đàn	ông	đang	có	một	mo� i	quan
hệ	nghiêm	túc	và	ta� t	cả	bạn	bè	của	bạn	đe�u	đang	độc	thân,	lang	bạt,	câu
cá	đe� 	chơi	(xem	pha�n	thuật	ngữ),	khi	bạn	đi	chơi	cùng	họ,	bạn	sẽ	bi	̣ảnh
hưởng	pha�n	nào.	Sau	một	ho� i,	thật	khó	mà	ngoan	ngoãn	được.	Nhưng
đie�u	này	cũng	có	tác	dụng	ngược	lại:	ne�u	ta� t	cả	bạn	bè	bạn	đe�u	đã	có
quan	hệ	ga�n	bó	với	ai	đa�y,	chı	̉riêng	bạn	là	còn	lang	bạt,	thı	̀bạn	ıt́	nha� t
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cũng	co� 	ga�ng	không	làm	gı	̀sai	khi	ở	bên	họ.	Đó	là	trường	hợp	của	nhóm
bạn	tôi:	bo� n	người	bạn	mà	tôi	đi	du	lic̣h	cùng	đe�u	đang	trong	mo� i	quan
hệ	cam	ke� t	và	những	người	độc	thân	chơi	bời	bie� t	ra�ng	khi	họ	ở	ga�n
chúng	tôi,	họ	phải	dập	ha�n	hoặc	gia�u	bie�n	sự	điên	ro� 	đi.
30.	ĐÀN	ÔNG	CÓ	THÍCH	LÃNG	MẠN	KHÔNG?	HỌ	THẤY	NHƯ	THẾ
NÀO	LÀ	LÃNG	MẠN?
SH:	Có,	đàn	ông	thıćh	lãng	mạn	và	đàn	ông	sẽ	còn	lãng	mạn	một	khi	họ
phải	như	the� .	Có	đie�u,	hãy	nhớ	ra�ng,	lãng	mạn	với	chúng	tôi	thường	có
nghıã	là	sẽ	da�n	tới	một	đie�u	gı	̀đó.	Tôi	xin	lo� i	-	đó	là	cách	nghı	̃của	chúng
tôi.	Đôi	khi,	chúng	tôi	phải	được	nha� c	nhở,	ra�ng	ôm	a�p	chı	̉là	ôm	a�p	mà
thôi.	Khi	một	người	phụ	nữ	làm	gı	̀đó	lãng	mạn	với	một	người	đàn	ông,
chúng	tôi	bao	giờ	cũng	nghı:̃	“Được	ro� i,	đây	là	một	cơ	hội	đe� 	được	bánh
quy.”	Đôi	khi	chúng	tôi	có	bánh,	đôi	khi	không,	nhưng	ở	đây	chúng	tôi
hoạt	động	trên	một	cơ	che� 	khác.	Chúng	tôi	đang	nghı:̃	“Cô	a�y	tỏ	ra	lãng
mạn	vı	̀lý	do	nào	đó.”	Như	the� 	thı	̀có	đúng	hay	công	ba�ng	không?	Không.
Nhưng	đó	là	cách	nghı	̃của	chúng	tôi.	Vı	̀vậy	hãy	lãng	mạn,	nhưng	nhớ
chua�n	bi	̣tinh	tha�n	gánh	hậu	quả.
31.	ĐÀN	ÔNG	CÓ	THỂ	TIẾP	TỤC	LÀ	BẠN	VỚI	NGƯỜI	CŨ	MÀ	KHÔNG
BỊ	HẤP	DẪN	THỂ	XÁC	VỚI	CÔ	ẤY	KHÔNG?
SH:	Có,	chúng	tôi	có	the� 	chı	̉làm	bạn	với	cô	a�y.	Ha�u	he� t	những	cuộc	ly	dị
đe�u	ke� t	thúc	khá	khó	khăn,	và	thường	giữa	hai	người	sẽ	hıǹh	thành	sự
thù	ghét.	Nhưng	chúng	tôi	có	the� 	vượt	qua	sự	căm	giận	và	cư	xử	thân	ái
với	người	cũ	mà	không	bi	̣ha�p	da�n	the� 	xác	với	cô	a�y,	cha� c	cha�n	ro� i.	Tuy
nhiên,	ne�u	người	cũ	là	ai	đó	chúng	tôi	từng	hẹn	hò,	thı	̀sẽ	nan	giải	hơn
một	chút,	nha� t	là	ne�u	người	đàn	ông	đang	có	một	mo� i	quan	hệ	ga�n	bó.
Trong	những	trường	hợp	đó,	tôi	không	khuyên	nên	làm	bạn	với	người
cũ.	Không	ai	xóa	bỏ	được	ta� t	cả	các	ký	ức,	vı	̀vậy	quanh	qua�n	bên	ai	đó
mà	bạn	đã	từng	ân	ái	cùng	có	the� 	gio� ng	như	đùa	với	lửa.	Bạn	bie� t	đàn
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ông	theo	đuo� i	đie�u	gı,̀	và	bạn	bie� t	ne�u	một	người	đàn	ông	đã	từng	có
được	đie�u	đó	truớc	đây,	anh	ta	sẽ	thật	khó	đe� 	quay	mặt	đi	ne�u	lại	được
mời	chào.	Tôi	không	có	ý	ra�ng	đàn	ông	không	có	sức	mạnh	ý	chı	́đe�
chung	thủy,	Nhưng	tôi	nghı	̃đơn	giản	là	giữ	khoảng	cách	thı	̀sẽ	to� t	hơn
cho	mọi	người	có	liên	quan.
32.	ĐÀN	ÔNG	CÓ	BUỒN	BỰC	NHƯ	PHỤ	NỮ	KHI	CHÚNG	TÔI	QUÊN
NGÀY	SINH	NHẬT,	NGÀY	KỶ	NIỆM...?
SH:	Chúng	tôi	sẽ	không	đe� 	lộ	ra	sự	bực	mıǹh,	nhưng	khi	những	thời
kha� c	quan	trọng	bi	̣lãng	quên,	chúng	tôi	cũng	bi	̣to� n	thương.	Chúng	tôi
muo� n	được	chúc	tụng	gio� ng	y	như	bạn	vậy.
33.	NẾU	MỘT	NGƯỜI	ĐÀN	ÔNG	KIÊN	TRÌ	NHẮN	TIN	CHO	BẠN,	CÓ
PHẢI	ĐIỀU	ĐÓ	CÓ	NGHĨA	RẰNG	ANH	TA	THÍCH	BẠN?
SH:	Đie�u	đó	cha�ng	có	ý	nghıã	gı	̀cả.	Tin	nha�n	như	vậy	có	the� 	được	nha�n
cho	một	đám	phụ	nữ	cùng	một	lúc	và	anh	ta	có	the� 	gửi	lại	nó	cho	nửa	tá
nữa.	Một	người	đàn	ông	the� 	hiện	anh	ta	“thıćh”	bạn	ba�ng	cách	liên	lạc
với	bạn	theo	những	cách	truye�n	tho� ng	-	qua	một	cú	điện	thoại,	một	cuộc
nói	chuyện	riêng,	một	la�n	hẹn	hò.	Những	ký	tự	tin	nha�n	không	có	ý	nghı̃
gı	̀he� t.	Người	đàn	ông	thıćh	bạn	muo� n	được	so� ng	trong	không	gian	của
bạn,	nhıǹ	tha�y	khuôn	mặt	bạn.
34.	TẠI	SAO	ĐÀN	ÔNG	LẠI	KÉN	CÁ	CHỌN	CANH?
SH:	Bạn	có	kén	cá	chọn	canh	không	khi	chọn	đàn	ông?	Tha�y	không,	đây
chıńh	là	đie�u	chúng	tôi	không	bao	giờ	làm:	chúng	tôi	không	thay	đo� i
những	tiêu	chua�n	của	mıǹh.	Ngay	thời	đie�m	bạn	không	co� 	ga�ng,	thời
đie�m	bạn	không	no� 	lực	he� t	sức,	thời	đie�m	bạn	không	phù	hợp	với	đie�u
chúng	tôi	tım̀	kie�m,	chúng	tôi	sẽ	ke� t	thúc	mo� i	quan	hệ.	Chúng	tôi	muo� n
những	đie�u	mıǹh	muo� n	và	sẽ	không	“an	phận”	vı	̀một	người	vợ.	Ta� t	cả
các	bạn	phải	học	theo	và	cư	xử	theo	cách	của	đàn	ông,	đừng	thỏa	hiệp
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những	tiêu	chua�n	của	các	bạn	đe� 	có	được	chıńh	xác	đie�u	mıǹh	muo� n	ở
một	người	đàn	ông	mà	bạn	xứng	đáng.

DA� NH	CHO	ĐA� N	O� NG:	MƯƠ� I	LƠ� I	RA� N
ĐE� 	LA�M	HA� I	LO� NG	MO�̣ T	NGƯƠ� I	PHỤ	NƯ�

1.	BẠN	NÊN	CHO	CÔ	ẤY	THỜI	GIAN	RẢNH	RỖI
Hãy	đe� 	cô	a�y	có	thời	gian	đi	học	hoặc	theo	đuo� i	một	thú	vui	đã	bi	̣gạt
qua	một	bên	vı	̀cô	a�y	quá	bận	rộn	với	công	việc	gia	đıǹh	và	lũ	trẻ	đe�n	no� i
không	the� 	dành	thời	gian	quý	báu	làm	đie�u	gı	̀đó	mà	cô	a�y	thıćh.
2.	BẠN	NÊN	ĐỂ	Ý	TỚI	NHỮNG	ĐIỀU	NHỎ	NHẶT
Xoa	lưng	và	chân	cho	cô	a�y,	chua�n	bi	̣nuớc	ta�m	và	cho	cô	a�y	khoảng	thời
gian	riêng	tư	quý	giá,	không	buộc	cô	a�y	phải	cho	bạn	bánh	quy	đe�n	đáp
công	sức	của	bạn.
3.	BẠN	NÊN	TIẾP	TỤC	TÌM	NHỮNG	CÁCH	MỚI	ĐỂ	NÓI	“ANH	YÊU
EM”
Gia�y	nha�n	yêu	thương	ra� t	có	hiệu	quả.	Tùy	hứng	nhét	một	tờ	vào	vı,́	va	li
hay	hộp	đo� 	ăn	trưa	của	cô	a�y;	cô	a�y	sẽ	cảm	động	vı	̀bạn	đã	nghı	̃ve� 	cô	a�y
và	nói	bạn	yêu	cô	a�y	mà	không	ca�n	phải	gợi	ý.
4.	BẠN	NÊN	GÓP	SỨC
Rửa	bát	đıã,	giặt	qua�n	áo,	cọ	nhà	ta�m	hay	làm	những	việc	vặt	khác	mà
cô	a�y	va�n	làm.	Ne�u	bạn	không	the� 	hay	không	muo� n	tự	mıǹh	làm,	hãy
thuê	ai	đó	làm	giúp	bạn.	Như	vậy	sẽ	bớt	đi	một	việc	mà	cô	a�y	phải	làm,
và	cô	a�y	sẽ	ra� t	bie� t	ơn	vı	̀được	giúp	đỡ.
5.	BẠN	NÊN	GIÚP	CHĂM	SÓC	LŨ	TRẺ
Đe� 	nghi	̣được	cho	chúng	đi	ngủ	hai	to� i	một	tua�n	hoặc	đưa	chúng	đi	tham
gia	các	hoạt	động	ngoại	khóa.	Cô	a�y	có	the� 	sẽ	ca�n	giúp	đa�y.
6.	BẠN	NÊN	TẬN	DỤNG	NGHỆ	THUẬT	KÍCH	THÍCH	BAN	ĐẦU
Ne�u	ánh	ne�n	lung	linh	và	nhạc	êm	diụ	xưa	ra� t	có	ıćh	đe� 	đưa	cô	a�y	vào
tâm	trạng	lãng	mạn	nhưng	bạn	đã	lãng	quên	chúng	nhie�u	năm	ro� i,	thı̀
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hãy	tán	tın̉h	lại	cô	a�y.	Cô	a�y	sẽ	đánh	giá	cao	no� 	lực	và	đáp	trả	tử	te� .
7.	BẠN	NÊN	TÔN	TRỌNG	THỜI	GIAN	BIỂU	CỦA	CÔ	ẤY
Ta� t	nhiên,	bạn	cũng	nên	được	phép	làm	việc	quá	giờ	chút	ıt́	hay	đi	chơi
golf	ba	ngày	cuo� i	tua�n	với	đám	bạn	mà	không	bi	̣ca�n	nha�n,	nhưng	sẽ	to� t
hơn	cho	ta� t	cả	những	người	liên	quan	ne�u	bạn	chia	sẻ	với	cô	a�y	thay	vı̀
cho	ra�ng	cô	a�y	đương	nhiên	sẽ	phải	xử	lý	việc	nhà,	chăm	sóc	lũ	trẻ	và
làm	ba� t	cứ	việc	gı	̀khác	liên	quan	đe�n	với	gia	đıǹh	trong	khi	bạn	ở	bên
ngoài	vui	vẻ.
8.	BẠN	NÊN	GỬI	HOA	HỒNG	CHO	CÔ	ẤY,	CHẲNG	VÌ	LÝ	DO	GÌ
Đừng	đợi	đe�n	sinh	nhật,	ngày	kỷ	niệm	và	các	dip̣	le� 	mới	tới	ta�p	tặng	cô
a�y	những	thứ	cô	a�y	thıćh.	Một	bó	hoa	đơn	giản	hay	một	gói	kẹo	hợp
kha�u	vi	̣là	một	cử	chı	̉đáng	yêu	sẽ	the� 	hiện	ra�ng	bạn	đang	nghı	̃đe�n	cô	a�y.
9.	BẠN	HÃY	NHỚ	QUY	TẮC	VÀNG
Chı	̉có	the� 	chọn	một	trong	hai:	hoặc	bạn	hạnh	phúc,	hoặc	bạn	chứng
minh	được	mıǹh	đúng.
10.	BẠN	NÊN	LUÔN	LUÔN	ĐỨNG	VỂ	PHÍA	CÔ	ẤY.
Ta� t	nhiên,	mẹ	bạn	dạy	bạn	ra�ng	bà	lúc	nào	cũng	đúng.	Người	phụ	nữ
bạn	ngủ	cùng	ha�ng	đêm	sẽ	cảm	tha�y	ra�ng	bạn	ủng	hộ	cô	a�y,	ba� t	ke� 	cô	a�y
đang	cho� ng	lại	ai.	Cô	a�y	cũng	sẽ	ủng	hộ	bạn	như	the� .

BẢNG	THUẬT	NGỮ	CỦA	STEVE
LUẬT	90	NGÀY:	Khoảng	thời	gian	thử	thách,	trong	đó	một	người	phụ
nữ	không	ân	ái	với	một	người	đàn	ông	cho	tới	khi	xác	điṇh	được	liệu
anh	ta	có	thực	sự	yêu	mıǹh	không	và	liệu	anh	ta	có	muo� n	một	mo� i	quan
hệ	nghiêm	túc	không.
BA	CHỮ	P:	Ba	cách	de� 	nhận	tha�y	đàn	ông	the� 	hiện	tıǹh	yêu	của	mıǹh	-
(providing)	chu	ca�p,	(professing)	tuyên	bo� 	-	nói	cho	cô	a�y	và	mọi	người
bie� t	ra�ng	cô	a�y	là	người	yêu/vợ	mıǹh	và	(protecting)	bảo	vệ.
BÁNH	QUY:	Tıǹh	dục.
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BA	ĐIỀU	MỌI	ĐÀN	ÔNG	ĐỀU	CẦN:	Sự	ủng	hộ,	lòng	chung	thủy	và	bánh
quy.
ĐỘNG	LỰC	CỦA	ĐÀN	ÔNG:	Họ	là	ai	(chức	danh),	họ	làm	gı	̀(công	việc,
sự	nghiệp),	họ	kie�m	được	bao	nhiêu.
MÌNH	CẦN	NÓI	CHUYỆN:	Những	từ	đáng	sợ	nha� t	một	người	đàn	ông
từng	nghe.
TRẠNG	THÁI	KHẮC	PHỤC:	Khi	một	người	đàn	ông	thôi	nói,	thôi	tập
trung	suy	nghı	̃và	nghie�n	nga�m	ve� 	một	va�n	đe� ,	mà	chuye�n	sang	tım̀	ra
va�n	đe� 	là	gı	̀và	làm	những	đie�u	ca�n	thie� t	đe� 	giải	quye� t	va�n	đe� 	de� 	nha� t	có
the� .
NGƯỜI	VÚT	ĐI:	Một	cô	gái	ưa	tiệc	tùng	không	có	quy	ta� c,	yêu	ca�u	hay
lòng	tự	tôn	và	không	đưa	ra	ba� t	cứ	đòi	hỏi	nào	ve� 	Quý	ngài	phù	hợp,	hay
một	người	phụ	nữ	không	he� 	bie� t	cách	đo� i	xử	với	đàn	ông.
CÂU	CÁ	ĐỂ	CHƠI:	Khi	một	người	đàn	ông	hẹn	hò	với	một	người	phụ	nữ
mà	không	he� 	có	ý	điṇh	tie�n	tới	ba� t	cứ	sự	ga�n	bó	lâu	dài	nào	với	cô.
NGƯỜI	CẦN	GIỮ	GÌN:	Những	phụ	nữ	có	tiêu	chua�n	và	yêu	ca�u	cho	các
mo� i	quan	hệ	của	mıǹh,	có	lòng	tự	tôn	và	yêu	ca�u	những	người	bạn	đời
tie�m	năng	đo� i	xử	tôn	trọng	với	họ.
CÁC	TIÊU	CHUẨN	VÀ	YÊU	CẦU:	Những	kỳ	vọng	mà	phụ	nữ	có	và	các
quy	ta� c	họ	đặt	ra	cho	người	bạn	đời	tương	lai	muo� n	hẹn	hò	với	họ.
NĂM	CÂU	HỎI:	Những	câu	hỏi	mà	phụ	nữ	nào	cũng	nên	hỏi	một	người
đàn	ông	đe� 	xác	điṇh	xem	anh	ta	muo� n	đạt	được	đie�u	gı	̀trong	đời	và
trong	mo� i	quan	hệ	với	cô	a�y.	Cuo� i	cùng,	chúng	sẽ	giúp	phụ	nữ	xác	điṇh
ngay	các	giá	tri	̣của	người	đàn	ông	đó	và	cô	a�y	phù	hợp	với	ke� 	hoạch	của
anh	ta	đe�n	đâu.	Những	câu	hỏi	đó	bao	go�m:	Mục	tiêu	truớc	ma� t	của	anh
là	gı?̀	Mục	tiêu	dài	hạn	của	anh	là	gı?̀	Quan	đie�m	của	anh	ve� 	các	mo� i
quan	hệ	là	gı?̀	Anh	nghı	̃gı	̀ve� 	em?	Anh	cảm	tha�y	the� 	nào	ve� 	em?
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Chú	thıćh

[←1]

Pit	bull	là	gio� ng	chó	dữ,	hie�u	chie�n,	được	mệnh	danh	là	sát	thủ	máu	lạnh,	lai	chọn	giữa	gio� ng
chó	bull	Anh	và	chó	sục.
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[←2]

Ơ� 	Mỹ,	những	xe	đã	lâu	không	được	sử	dụng,	người	ta	tháo	bánh	và	kê	lên	các	kho� i	bê	tông.
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