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Lời giới thiệu 
Tạo dựng quan hệ không đơn thuần là việc trao đổi danh thiếp, mà là việc xây dựng các 

mối quan hệ nhằm hỗ trợ cho bản thân chúng ta, qua đó hỗ trợ người khác trong mọi mặt 
cuộc sống. Mạng lưới quan hệ của bạn càng rộng và mạnh thì nó càng ẩn chứa nhiều tiềm 
năng và cơ hội. Mỗi chúng ta cần sống rộng mở để có được cuộc sống dễ chịu hơn cho chính 
mình và những người xung quanh. Vì những nguyên nhân vĩ đại và mục tiêu cao cả, các 
mạng lưới quan hệ dù to hay nhỏ, đều tiềm ẩn năng lực thay đổi thế giới. 

Những người tạo dựng quan hệ cừ khôi hiếm khi sinh ra đã có khả năng này. Không 
phải từ khi trong bụng mẹ họ đã có thể ê a hay giữ liên lạc với mọi người và phát triển mạng 
lưới quan hệ. Cho dù họ có nhạy cảm với việc tạo dựng mạng lưới quan hệ, nhưng vẫn cần 
học cách để thật sự giỏi trong việc này và bạn cũng vậy. 

Bạn có thể tìm thấy các lời khuyên bổ ích từ những người tạo dựng quan hệ cừ khôi 
trong cuốn sách này. Họ đã thiết lập các kỹ năng tạo dựng quan hệ nhờ vào luyện tập, đôi 
khi họ cũng mắc nhiều sai sót và vấp phải sự từ chối, song cuối cùng họ vẫn đạt được những 
mục tiêu của mình đồng thời hỗ trợ người khác giành được mục tiêu của họ. Nếu thực hành 
kiên trì theo những công cụ và kỹ năng nêu trong cuốn sách, bạn sẽ nhanh chóng thực hiện 
chúng một cách tự nhiên, tự động, và thoải mái. Nhờ vào sự kiên nhẫn và luyện tập chăm 
chỉ, khi cơ hội đến bạn sẽ trở thành một người tạo dựng quan hệ cừ khôi. 

Khi quyết định tạo dựng quan hệ 

Khi quyết định tạo dựng quan hệ 

Hãy cân nhắc mỗi từ bạn viết 

Mỗi cuộc trò chuyện bạn có 

Mỗi buổi gặp mặt bạn tham dự 

Để diễn đạt những niềm tin nền tảng và mơ ước tốt lành 

Hãy khẳng định với mọi người về tầm nhìn thế giới mà 

bạn mong muốn 

Tạo dựng quan hệ từ tư tưởng 

Tạo dựng quan hệ từ hành động 

Tạo dựng quan hệ nhờ tình yêu thương 
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Tạo dựng quan hệ từ tâm 

Bạn là tâm điểm của một mạng lưới quan hệ 

Bạn là tâm điểm của thế giới này 

Bạn luôn tự do và là nguồn năng lượng mạnh mẽ 

của cuộc sống, của Chúa trời 

Hãy khẳng định 

Hãy lan tỏa 

Và thể hiện nó 

Hãy nghĩ về nó ngày cũng như đêm 

Và bạn sẽ chứng kiến phép màu xuất hiện: 

sự vĩ đại của chính cuộc đời bạn 

Một thế giới của những sức mạnh lớn, 

phương tiện truyền thông và sự độc quyền 

Nhưng là của 6.5 tỷ công dân thế giới 

Tạo dựng quan hệ là sự tự do mới mẻ 

Nền tự do dân chủ mới 

Một dạng thức mới của hạnh phúc 

Robert Muller, Trợ tá của Tổng thư ký Liên hợp quốc 

STEVEN D’SOUZA 
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Phần 1 

Tạo dựng quan hệ theo tình huống 

1. Tạo dựng quan hệ là gì? 
Mọi người thường nói bạn nên tạo dựng quan hệ nhưng chưa ai định nghĩa được chính 

xác điều đó là gì? Phải chăng việc tạo dựng quan hệ chỉ đơn thuần là tham gia các sự kiện, 
hội nghị hoặc tiệc tùng, ăn tối rồi thu thập danh thiếp và cố gắng thực hiện việc bán hàng 
hay nó là cái gì đó sâu sắc hơn thế và thật sự bổ ích? Bạn cần những kỹ năng gì khi tạo dựng 
quan hệ và phải chăng có một hay nhiều kiểu để tạo dựng quan hệ. 

Một trong những câu trả lời hay nhất cho các câu hỏi trên chính là giới thiệu bản thân 
với những người bạn gặp trong một sự kiện “phát triển quan hệ”. Hãy nhớ lại lần gần đây 
nhất bạn tham gia một sự kiện mà ở đó bạn biết rất ít về những người cùng tham dự và bạn 
có thể nhận ra một vài kiểu tính cách trình bày dưới đây. 

Mẫu người thích tiếp thị 

“Tôi! Tôi! Tôi!” – câu nói ẩn chứa điều mà những nhà tâm lý học gọi là mẫu người thích 
tiếp thị. Mẫu người này nhìn nhận mọi người và bản thân như là hàng hóa. Và họ coi việc 
mua và bán chính là cơ hội bán hàng của mình. 

“Bạn làm gì?” – mẫu người thích tiếp thị hỏi, đồng thời quan sát gu ăn mặc của bạn, sau 
đó quyết định xem liệu bạn có thể là khách hàng tiềm năng và đáng để dành thời gian nói 
chuyện hay không. Có lẽ ngoại trừ tính cách thích tiếp thị, thì mẫu người này cũng không 
đến nỗi tệ lắm. Họ không mấy khi nói về bản thân mà thường kể về kế hoạch làm ăn hoặc về 
sản phẩm của mình và cố gắng để bạn thấy được lợi ích của chúng và hy vọng có thể bán 
được hàng. 

Với cuộc hội thoại cứng nhắc, những phép ẩn dụ khó hiểu và những câu chuyện không 
ăn nhập, bạn bắt đầu tự hỏi liệu mẫu người thích tiếp thị đã đọc hết cuốn sách How to win 
friends and manipulate people (Đắc nhân tâm và nghệ thuật lôi kéo) hay có lẽ họ chỉ tham 
gia một khóa học ngắn ngày về “Những kỹ năng thuyết phục”. 

Một lần mẫu người thích tiếp thị đã thử 101 cách khác nhau trong cuốn sách dạy bán 
hàng của mình để lôi kéo bạn. Mặc dù bạn biết tất cả lợi ích của việc mua “những thiết bị 
điện tử” mà mẫu người này bán với giá bán buôn, nhưng bạn vẫn không mua và họ bỏ đi. 
Mẫu người thích tiếp thị lại tiếp tục trò chuyện với một khách hàng tiềm năng khác nhưng 
không quên đưa cho bạn tấm danh thiếp và nhờ giới thiệu với mọi người. Hãy bỏ qua mẫu 
người thích tiếp thị. 
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Mẫu người hay kể lể 

Sở trường của mẫu người hay kể lể là nói chuyện nhảm nhí. Chỉ sau 10 phút bạn có thể 
biết hầu hết mọi thứ về mẫu người này từ “những vật tượng trưng cho địa vị“ mà họ có 
được cho đến khoản tiền được thưởng sau một phi vụ làm ăn thành công như một quí tộc 
trẻ đầy quả cảm. Bạn không hỏi nhiều nhưng lại nhận được rất nhiều câu trả lời cho cả 
những câu hỏi không hề đưa ra. Đây là một trong những cách giúp bạn biết rằng mình đang 
ở công ty của mẫu người hay kể lể. 

Mẫu người hay kể lể càng tiếp tục câu chuyện của mình với một giọng đều... đều... bao 
nhiêu, thì bạn càng muốn bỏ đi bấy nhiêu, nhưng dường như họ không hay biết. Đối với một 
số quan điểm mà họ đưa ra, bạn cũng có điều liên quan để nói ‒ những điều mà ít ra cũng 
đáng nói hơn nhiều so với điều vụn vặt của họ. Nhưng bạn có cố nói chen vào dù chỉ một từ 
cũng không được, dường như trong cuộc hội thoại này chỉ mình họ độc thoại. 

Cuối cùng, cũng có một người trong phòng nhận ra mẫu người này, rồi đi tới trò chuyện 
với người đó. Bạn nắm lấy cơ hội và rời đi nhanh chóng trong khi mẫu người hay kể lể tìm 
được nạn nhân kế tiếp. 

Mẫu người nổi tiếng 

Chúng ta có thể coi mẫu người nổi tiếng ở đây là một nữ danh ca. Mọi người nhận ra cô 
ấy ngay khi bước chân vào phòng, và trước khi bạn có cơ hội giới thiệu bản thân với nữ 
danh ca này thì cô ấy đã có được chỗ ngồi tuyệt vời nhất trong khi mọi người đang vây 
quanh trò chuyện với cô. Mọi con mắt trong phòng đều hướng về phía cô ấy. 

Nữ danh ca chỉ dùng rượu sâm banh hảo hạng được mang tới bởi một người cô không 
hề quen biết, nhưng đó lại là người đặc biệt biết ơn cô vì đã tới tham dự bữa tiệc của họ. Cô 
khá kiểu cách trong khi nhấm nháp những chiếc kẹo sô-cô-la được mang tới bởi người bồi 
bàn đáng yêu. Cô cười rất nhiều nhưng dường như có vẻ xa cách và như thể cô đang ở trong 
“thế giới riêng” của mình vậy. 

Chỉ một số người được gần cô và dường như cô thích thú với điều này. Cô rời khỏi bữa 
tiệc trước khi bạn “tính” đến việc nói chuyện với cô ấy. Cô đi tới bữa tiệc tiếp theo để “gặp 
gỡ” những người thú vị hơn – những người có thể hiểu rõ giá trị của cô ấy. 

Mẫu người hay xin lỗi 

Mẫu người hay xin lỗi dường như không biết vì lí do gì mà tối nay họ lại tham dự trong 
buổi gặp mặt này. Bởi lẽ điều đầu tiên mẫu người này nói với bạn là họ “thật sự xin lỗi” vì 
không mang theo quà, cũng như ăn mặc không phù hợp hoặc quá đơn điệu... 

Mẫu người này xin lỗi mọi thứ, kể cả khi họ quên tên của bạn. Vào cuối buổi tối đó, bạn 
ước gì mẫu người này là một kí tự trên bàn phím để rồi nếu họ còn xin lỗi một lần nữa, bạn 
sẽ nói: “Tôi thề, tôi sẽ nhấn phím xóa!” 
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Mẫu người hay xin lỗi rời khỏi bữa tiệc sớm trước hai giờ đồng hồ – sau khi đã xin lỗi 
mọi người rằng mình có việc phải về nhà. Nhưng ít ra mẫu người này cũng đến tham dự bữa 
tiệc, mặc dù có vẻ như không hề muốn vậy... 

Mẫu người thích ở nhà 

Bạn không bao giờ có cơ hội gặp những người như vậy ở một sự kiện nào đó. Mặc dù 
nhìn bề ngoài thì mẫu người thích ở nhà có vẻ khá năng động và lôi cuốn khi gặp gỡ qua 
Internet. Có lẽ chúng ta sẽ gặp lại mẫu người này ở phần cuối của cuốn sách khi xem xét kỹ 
thuật mạng, nhưng có một điều chắc chắn rằng họ không phải là người bạn có thể mời đi 
uống một cái gì đó. Vâng! Có lẽ đây là một người bạn ảo! 

Mẫu người thích chầu rìa 

Chúng ta khó lòng gặp mặt mẫu người thích ở nhà, song với mẫu người thích chầu rìa 
thì cũng không khác là bao, dù cho họ cũng có mặt trong căn phòng này. Mẫu người thích 
chầu rìa ăn mặc khá lộng lẫy, thậm chí là quá chỉnh chu. Điều đó cũng khó chịu giống như 
những cuộc trò chuyện với mẫu người này, đó là những đoạn độc thoại bị ngắt quãng bởi 
các khoảng lặng tẻ nhạt đợi chờ sự hồi đáp. 

Nét đặc trưng nổi bật của mẫu người thích chầu rìa đó là giỏi lắng nghe, tuy nhiên lại 
quá mức đến nỗi việc này có thể tiếp diễn mãi mãi ngay cả khi không có ai nói cả. Đây chính 
là vấn đề rắc rối mấu chốt trong việc nói chuyện với mẫu người thích chầu rìa – thực tế là 
không hề có cuộc hội thoại nào. Những cuộc hội thoại mỗi lúc càng trở nên vụn vặt hơn. 
Dường như bạn vừa là người bắt đầu, vừa phải kết thúc mỗi cuộc hội thoại, cũng như cung 
cấp phần lớn khúc giữa của những cuộc hội thoại ấy. 

Sau khi nói chuyện với mẫu người thích chầu rìa một lúc, thì không hề có bất kỳ cuộc 
hội thoại nào nữa và thay vào đó là sự tưởng tượng. Bạn bắt đầu tự hỏi: “Phải chăng người 
này không thích mình” hay “Có lẽ người này ít nói”. Cũng vì mẫu người thích chầu rìa không 
có khả năng bắt đầu cuộc hội thoại nên hầu như mọi lúc họ đều ngồi một mình nhưng 
dường như không ai nhận ra điều đó. 

Mẫu người chỉ gặp một lần 

Bạn gặp mẫu người này từ đầu buổi tối và cảm thấy hai người khá hợp nhau. Mẫu người 
này thường để lại ấn tượng tốt cho mọi người ngay khi mới gặp. Bạn và mẫu người này 
cùng kể cho nhau nghe việc các bạn đến đây như thế nào, đồ uống ở đây đắt đỏ ra sao và cả 
việc hai người cùng xem một bộ phim đến hai lần. 

Nhưng nửa tiếng sau thì câu chuyện của cả hai người cạn dần và cả hai đều phải nỗ lực 
để câu chuyện tiếp tục. Bạn nhìn xung quanh và thấy một số người mà bạn nghĩ rằng gặp gỡ 
họ hẳn là thú vị, nhưng đúng lúc đó thì người này lại mời bạn uống cái gì đó tại quầy bar. 
Trước khi kịp nhận ra buổi tuối hôm đó đã trôi đi, thì bạn đã dành nó vào một cuộc trò 
chuyện tẻ nhạt, vô vị. Tuy nhiên, khoảng thời gian ban đầu không đến nỗi tệ. Vào cuối buổi 
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tối, mẫu người này ghi lại địa chỉ e-mail của mình lên một mặt của chiếc khăn và hứa sẽ giữ 
liên lạc với bạn trong một vài tuần tới. Trong vòng hai tuần thì chiếc khăn đó còn khó tìm 
hơn cả một người mất tích, dĩ nhiên là mẫu người chỉ gặp một lần đã lặn mất tăm và bạn 
không bao giờ còn nghe về người này nữa. 

Mẫu người đóng vai trò kết nối 

Trong mỗi buổi tối hay sự kiện đều có một điểm nhấn và đối với bạn mẫu người đóng 
vai trò kết nối chính là điểm nhấn trong sự kiện đó. Họ tiếp cận bạn ngay từ đầu, giới thiệu 
bản thân với bạn, cũng như đề cập đến việc hai người may mắn thoát khỏi cuộc trò chuyện 
với mẫu người thích kể lể. Mẫu người này khá nồng hậu và dường như thật sự quan tâm tới 
bạn. Họ hỏi ý kiến của bạn về chuyến đi du lịch châu Á vào kỳ nghỉ hè này và cùng bàn luận 
về các môn thể thao. Mẫu người đóng vai trò kết nối khá là hòa đồng. 

Một điểm mà mẫu người này thật sự gây ấn tượng với bạn là cách dẫn dắt mọi người 
nhập chuyện nhưng hầu như không mất công sức. Họ dường như biết tất cả mọi người, có 
thể giới thiệu tên từng người và nói với bạn một vài điều về họ. Chính điều này là khởi đầu 
của cuộc trò chuyện. Sau đó, bạn đã hiểu ra rằng bản thân họ đã từng gặp những người này. 

Vào cuối buổi, mọi người đều đưa thông tin liên lạc chi tiết cho mẫu người đóng vai trò 
kết nối và tất cả đều nhận được lời mời đến dự tiệc vào dịp Giáng sinh. Người này sẽ giữ 
liên lạc với tất cả những người mà mình gặp và quí mến. Thực tế, người này thật sự quí bạn. 
Sau buổi tối hôm đó, bạn nhận được một bức ảnh điện tử tuyệt đẹp kèm theo tấm hình của 
Singapore với thông điệp: “Mong rằng những kí ức đẹp đẽ của bạn được giữ mãi”. Bạn rất 
vui và hy vọng hai người sẽ tiếp tục giữ liên lạc với nhau. 

Vậy tạo dựng quan hệ chính xác là gì? 

Tất cả các ví dụ trên chỉ là những bức tranh phác họa về phương pháp hay cách thức thể 
hiện sự tồn tại của chúng ta thông qua việc tạo dựng quan hệ. Chúng có thể khiến bạn mỉm 
cười bởi bạn nhận ra rằng những tính cách này không chỉ có ở người khác mà còn hiện hữu 
ngay trong chính mình. Vậy nghĩa thật sự của từ “tạo dựng quan hệ” là gì? 

Dưới đây là một số khái niệm về “tạo dựng quan hệ”: 

• Tạo dựng quan hệ giỏi tức là biết tận dụng tất cả những mối quan hệ bạn có nhằm đạt 
được ích lợi cho cả đôi bên. 

• Tạo dựng quan hệ giống như một cuộc hành trình. Cộng tác với người khác để cùng 
hướng tới đích chung và tận hưởng sự thú vị của chuyến đi đó. 

• Tạo dựng quan hệ là việc sử dụng thông minh mối quan hệ với người khác. 

• Tạo dựng quan hệ chính là nói về việc xây dựng thanh danh nghề nghiệp của bạn tốt lên, 
đồng thời thiết lập một mạng lưới quan hệ bạn có thể trông cậy mỗi khi cần sự hỗ trợ. 
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Tóm lại, “tạo dựng quan hệ” là: 

• Tạo dựng quan hệ liên quan đến những mối liên hệ cụ thể, đó là mối liên hệ giữa con 
người với nhau. Để miêu tả tập hợp những con người có quan hệ với nhau, chúng ta sẽ dùng 
từ “cộng đồng”. 

• Tạo dựng quan hệ không chỉ là việc tạo ra công cụ hỗ trợ đắc lực, mà còn tạo nên 
nguồn tài nguyên giúp bạn đạt được những mục tiêu như mong muốn. 

• Tạo dựng quan hệ có thể làm phong phú chất lượng sống của bạn cũng như của người 
khác. 

• Tạo dựng quan hệ là một động từ gợi cho ta thấy tính năng động, tự nhiên của nó. 
Mạng lưới quan hệ có thể phát triển song cũng có thể thu hẹp nếu bạn không biết cách gìn 
giữ và xây dựng nó. 

Định nghĩa 
Tạo dựng quan hệ là nghệ thuật xây dựng những mối quan hệ tương hỗ giúp đỡ các cá nhân 
và cộng đồng như một tổng thể nhằm đạt được các mục tiêu đề ra. 

Xây dựng một cộng đồng 

Một trong những nhân tố tạo nên sự khác biệt của cuốn sách này đó chính là việc tạo 
dựng quan hệ không mang “tính cá nhân”. Nó không phải hoạt động kiểu “Tôi!Tôi !Tôi” của 
mẫu người thích tiếp thị. Người tạo dựng quan hệ cừ khôi nhận thức được rằng họ là một 
phần của cả hệ thống vận hành dựa trên sự tương hỗ và mỗi cá nhân trong hệ thống đó là 
một phần của cộng đồng – những con người có liên quan mật thiết với nhau. 

Ngay từ khi sinh ra chúng ta đã biết cách tạo dựng quan hệ – trong đó có cả bạn. Tạo 
dựng quan hệ là điều mà tất cả chúng ta đều học từ lúc bé để có được những nhu cầu cơ 
bản. Chúng ta có thể không sử dụng từ “tạo dựng quan hệ” nhưng mỗi người trong xã hội 
đều có liên hệ với một mạng lưới quan hệ cụ thể nào đó. Câu hỏi duy nhất cần đặt ra ở đây 
không phải là: “Chúng ta có tạo dựng quan hệ hay không?” mà là: “Chúng ta tạo dựng quan 
hệ có hiệu quả không?” 

Người tạo dựng quan hệ cừ khôi nhận ra rằng họ càng có nhiều mối quan hệ tương hỗ 
bao nhiêu, thì họ càng được hưởng lợi từ những lựa chọn tiềm năng và các cơ hội ấy bấy 
nhiêu. 

Lời khuyên 
Tạo dựng quan hệ liên hệ mật thiết với sự đa dạng và tính sáng tạo. Phạm vi lựa chọn càng 
nhiều bao nhiêu thì khả năng để giành được mục tiêu của bản thân cũng như hỗ trợ người 
khác càng lớn bấy nhiêu. 

Các cộng đồng trong đó những cá nhân tạo dựng quan hệ thiết lập nên thường không có 
địa điểm cố định. Có lẽ những cộng đồng này chỉ thể hiện qua các lợi ích đa dạng của chúng 
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hoặc chúng là ảo. Chúng có thể có các cộng đồng khác gia nhập vào cũng như tách ra từ 
chúng, song chúng được liên kết bởi một nhân tố – người tạo dựng quan hệ cừ khôi đóng 
vai trò cầu nối hay mối liên kết thiết yếu đến từng cộng đồng. 

Phần bỏ trống dưới đây là dành cho bạn viết định nghĩa của chính mình về việc tạo 
dựng quan hệ 

Tạo dựng quan hệ là.... 
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2. Hiện giờ bạn đang ở đâu trên thang điểm tạo 
dựng quan hệ? 

Hãy làm bài trắc nghiệm dưới đây để biết điểm yếu của bản thân khi tạo dựng quan hệ. 

Đánh dấu vào ô bạn cho là đúng với mình nhất: 

1. Tôi rất tự tin khi gặp người lạ. 

  Không bao giờ 

  Đôi khi 

   Lúc có lúc không 

          Khá thường xuyên 

  Luôn luôn 

2. Tôi thấy khá dễ dàng trong việc đưa ra “một câu chuyện phiếm” để cuộc trò chuyện 
được tiếp tục 

 Không bao giờ 

 Đôi khi 

 Lúc có lúc không 

 Khá thường xuyên 

 Luôn luôn 

3. Tôi quyết đoán và tự tin trong việc đòi hỏi những điều tôi yêu cầu ở người khác.  

 Không bao giờ 

 Đôi khi 

 Lúc có lúc không 

 Khá thường xuyên 

 Luôn luôn  
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4. Phương pháp có tổ chức cho phép tôi tìm kiếm và liên hệ dễ dàng với các đầu mối 
liên lạc. 

 Không bao giờ 

 Đôi khi 

 Lúc có lúc không 

 Khá thường xuyên 

 Luôn luôn 

5. Nhóm của tôi gồm nhiều bạn có những nền tảng giáo dục khác nhau (ví dụ: độ tuổi, 
sở thích,..)  

 Không bao giờ 

 Đôi khi 

 Lúc có lúc không 

 Khá thường xuyên 

 Luôn luôn 

6. Tôi luôn cố gắng nói chuyện với nhiều người nhất có thể trong suốt thời gian diễn ra 
sự kiện chứ không chỉ nói với người đi cùng hay người tôi biết rõ. 

 Không bao giờ 

 Đôi khi 

 Lúc có lúc không 

 Khá thường xuyên 

 Luôn luôn  

7. Tôi thích có được những trải nghiệm mới (Ví dụ: đi đến những nơi mới lạ, thưởng 
thức những món ăn khác nhau,...)  

 Không bao giờ 

 Đôi khi 

 Lúc có lúc không 
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 Khá thường xuyên 

 Luôn luôn 

8. Tôi cảm thấy rằng mối quan hệ của tôi với người khác rất sâu sắc và chân thực cũng 
như chia sẻ những thông tin về bản thân với họ. 

 Không bao giờ 

 Đôi khi 

 Lúc có lúc không 

 Khá thường xuyên 

 Luôn luôn 

9. Tôi nhớ tên, gương mặt và kể cả những chi tiết nhỏ của từng người tôi gặp. 

 Không bao giờ 

 Đôi khi 

 Lúc có lúc không 

 Khá thường xuyên 

 Luôn luôn  

10. Tôi thấy khá dễ dàng trong việc nhờ ai đó giúp đỡ mình 

 Không bao giờ 

 Đôi khi 

 Lúc có lúc không 

 Khá thường xuyên 

 Luôn luôn 

11. Tôi rất thoải mái khi chia sẻ các thông tin liên lạc cho người khác cũng như làm tất 
cả những gì mà tôi có thể để hỗ trợ họ nếu được. 

 Không bao giờ 

 Đôi khi 
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 Lúc có lúc không 

 Khá thường xuyên 

 Luôn luôn 

12. Tôi là thành viên năng động của các tổ chức, câu lạc bộ và các đoàn hội có những 
nhà tư tưởng hàng đầu trong lĩnh vực mà tôi quan tâm.  

 Không bao giờ 

 Đôi khi 

 Lúc có lúc không 

 Khá thường xuyên 

 Luôn luôn 

13. Tôi dành thời gian để liên hệ thường xuyên với các cá nhân trong mạng lưới của 
mình, ngay cả khi không cần gì ở họ. Tôi hướng tới việc gửi các thông tin có ích hay các đầu 
mối liên hệ mà tôi tin có thể hỗ trợ những người mà tôi quen.  

 Không bao giờ 

 Đôi khi 

 Lúc có lúc không 

 Khá thường xuyên 

 Luôn luôn 

14. Tôi sử dụng công nghệ như một công cụ hỗ trợ bản thân để liên lạc với các mạng 
lưới quan hệ rộng hơn. 

 Không bao giờ 

 Đôi khi 

 Lúc có lúc không 

 Khá thường xuyên 

 Luôn luôn 

 



https://thuviensach.vn

   Thật đơn giản – Tạo dựng quan hệ                                                        

Cách tính điểm 

Tổng điểm của bạn: 

• Bạn được 5 điểm cho mỗi câu trả lời: “Luôn luôn”. 

• Bạn được 4 điểm cho mỗi câu trả lời: “Khá thường xuyên”. 

• Bạn được 3 điểm cho mỗi câu trả lời: “Lúc có lúc không”. 

• Bạn được 2 điểm cho mỗi câu trả lời: “Thỉnh thoảng”. 

• Bạn được 1 điểm cho câu trả lời: “Không bao giờ”. 

Tổng số điểm mà bạn đạt được: 

• Từ 47-70 điểm: Bạn hẳn là một người rất khá trong việc tạo dựng quan hệ song chưa 
thật sự cừ khôi. Tôi mong rằng cuốn sách này sẽ giúp bạn hoàn thiện hơn các kỹ năng cũng 
như có thêm những ý tưởng mới trong việc tạo dựng quan hệ. 

• Từ 23-46 điểm: Bạn cần nghiên cứu các lời khuyên đưa ra trong cuốn sách, chúng sẽ 
giúp bạn tiến lên một tầm cao mới trong việc tạo dựng quan hệ, từ trung bình hoặc khá trở 
thành giỏi và xuất sắc. 

• Từ 14-22 điểm: Bạn hẳn là mới bắt đầu việc tạo dựng quan hệ. Cuốn sách này sẽ cung 
cấp cho bạn những cách thức cũng như các phương tiện giúp bạn thay đổi hoàn toàn khả 
năng của mình và có thể tạo dựng quan hệ thành công. Hãy tận hưởng những điều thú vị từ 
cuốn sách! 
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3. Tại sao phải tạo dựng quan hệ? 
Sáu quan niệm sai lầm về việc tạo dựng quan hệ  

1. “Tạo dựng quan hệ là lôi kéo bằng mánh khóe” 

Tạo dựng quan hệ được định nghĩa trong cuốn sách này về cơ bản không mang tính cá 
nhân mà là hoạt động quan hệ. Điều đó có nghĩa là bạn gặp gỡ một ai đó rồi kết giao với họ. 
Những người tạo dựng quan hệ cừ khôi hiểu được rằng để phát triển các mạng lưới quan 
hệ, họ cần phải xây dựng “lòng tin”. 

Những người này biết rằng lòng tin được xây dựng dựa trên mối quan hệ hai chiều – 
cho và nhận. Bằng sự chu đáo tận tình khi đáp ứng nhu cầu của người khác, họ tạo được 
những mối quan hệ mà đôi bên cùng có lợi làm nền tảng cho sự thành công.  

Bản thân việc tạo dựng quan hệ hiệu quả là hoạt động mang tính cộng tác. Sự lôi kéo 
bằng mánh khóe chỉ có hiệu quả tức thì chứ không có tác dụng gây dựng “lòng tin” cũng 
như tạo nên một cộng đồng lành mạnh và bền vững ‒ cộng đồng mà ở đó mọi người đều 
đóng một vai trò tích cực.  

2. “Tạo dựng quan hệ là dành cho những người nổi tiếng. Những người dành toàn bộ các 
buổi tối của họ tại những bữa tiệc hoặc ngày nghỉ cuối tuần cho các hội nghị kéo dài và chán 
ngắt” 

Về cơ bản, việc tạo dựng quan hệ liên quan tới việc kết giao với mọi người, vì vậy mà nó 
diễn ra ở hầu như khắp nơi trên thế giới. Nó diễn ra ở điểm chờ xe bus, hiệu sách, siêu thị 
cũng như quán rượu,… mọi người tạo dựng quan hệ ở mọi nơi. Đối với mẫu người thích ở 
nhà thì Internet là phương tiện ảo giúp họ kết giao với người khác. Việc tạo dựng quan hệ 
đối với họ không hề liên quan đến việc tham dự các sự kiện xã hội, dù cho đó là những cơ 
hội tốt.  

3. “Việc tạo dựng quan hệ cần rất nhiều thời gian và công sức” 

Để đạt hiệu quả, việc tạo dựng quan hệ cần có thời gian và công sức. Đây là một quá 
trình tiếp diễn nhưng không có nghĩa là khó khăn. Với bạn, việc dành thời gian cho bạn bè 
khó khăn đến đâu? Việc nói chuyện về các chủ đề bạn yêu thích với người có chung niềm 
đam mê khó khăn ra sao? 

Những người tạo dựng quan hệ cừ khôi biết cách để kết giao hiệu quả và tránh được 
việc lãng phí thời gian. Đồng thời giúp họ giành được mục tiêu của mình nhanh chóng hơn 
so với người không có nhiều mối quan hệ.  
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4. “Tôi là nhà quản lý lâu năm, vì vậy việc tạo dựng quan hệ là không thật sự cần thiết. Tôi 
đã tiến xa và thành công trong sự nghiệp” 

Bạn đã bao giờ nghe câu: “Thật cô độc khi đạt đến đỉnh cao” chưa? Đây chính là một lời 
nói dối. Nó có thể làm nản lòng bất kể ai khao khát đạt đến đỉnh cao. Thực tế, bạn càng ở vị 
trí quản lý lâu năm bao nhiêu, thì càng cần dựa vào những mối quan hệ kết giao bấy nhiêu. 
Câu thành ngữ “hội bạn già với nhau” cho thấy những nhà quản lý lâu năm tự giúp bản thân 
họ. Đây không phải một ý kiến mới mẻ và trong lịch sử những người được vua chúa yêu 
mến thường là những người có được quyền lực. Song đối với những nhà lãnh đạo của thế kỉ 
XXI thì có được nhiều mối quan hệ sẽ trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.  

5. “Tôi quá thấp kém để có thể tạo dựng quan hệ với những người có vị trí hơn tôi, cũng 
như không thể học gì từ những người đồng cấp. Tôi không phù hợp để tạo dựng quan hệ với 
bất kỳ ai” 

Có lẽ bạn chưa thân với giám đốc điều hành ở công ty tới mức có thể gọi ông ấy bằng 
tên thánh. Tuy nhiên, có rất nhiều cách đã được thử và kiểm tra rằng bạn có thể tạo dựng 
những mối quan hệ hiệu quả với người có vị trí cao hơn.  

Bạn có thể gặp gỡ mọi người bằng cách tham gia hoạt động xã hội hay làm tình nguyện 
viên cho những dự án để thể hiện mình. Có rất nhiều cách khác nhau để bạn có thể tham gia 
và tạo dựng quan hệ với những người ở vị trí cao hơn. Điều này sẽ được nói rõ hơn trong 
phần sau của cuốn sách.  

6. “Tôi có thể thành công ngay cả khi làm việc một mình. Chăm chỉ là tất cả những gì tôi 
cần” 

Điều này hiển nhiên là đúng và bạn hoàn toàn có thể thành công nhờ làm việc chăm chỉ. 
Tuy nhiên, bạn có thể gặt hái nhiều thành công và ít vất vả hơn nếu bạn sử dụng đến các 
nguyên tắc trong tạo dựng quan hệ.  

Một điểm quan trọng khác là thay vì giành được thành công bằng cách làm việc một 
mình, thì làm việc cùng người khác còn giúp bạn có được lợi ích từ giá trị của tính đa dạng 
và cả những quan điểm khác nhau của mọi người. Đây là những thứ bạn không thể có được 
nếu làm việc một mình. 

Bảy lí do hàng đầu cho việc tạo dựng quan hệ 

1 Tạo dựng quan hệ là cách để bạn gặp gỡ những người bạn mới. Bạn có thể có thêm 
nhiều khách hàng, đối tác, nhà đầu tư, cố vấn và bạn bè. 

2 Bạn có thể nhận được nhiều thông tin cần thiết để đưa ra các quyết định. Thông 
thường bạn sẽ tìm thấy những điều mình đang tìm kiếm. 

3 Ngoài ra, bạn còn được tiếp cận với những ý kiến của chuyên gia và các nguồn tiềm 
lực kinh tế. 
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4 Việc tạo dựng quan hệ có thể giúp bạn giành được công việc vẫn hằng mơ ước, được 
thăng tiến trong công việc hay chuyển sang một công việc hoàn toàn mới. 

5 Bạn sẽ giải quyết được tình trạng “tiến thoái lưỡng nan” cũng như các rắc rối và bạn 
sẽ có cơ hội làm việc với người khác để tìm ra những giải pháp chung. 

6 Mặt khác, đây còn là công cụ hữu hiệu hỗ trợ bạn gặt hái thành công nhờ vào sự trợ 
giúp của người khác. Bạn có thể đạt được mọi mục tiêu đề ra nhanh chóng vì bạn quan hệ 
tốt với những người có khả năng cũng như luôn sẵn lòng giúp đỡ bạn.  

7 Bạn được chia sẻ kinh nghiệm và có khả năng giúp đỡ người khác. 
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Phần 2 

Lối tư duy trong tạo dựng quan hệ 

4. Các mục tiêu trong tạo dựng quan hệ 
Một trong những đặc điểm chính để phân biệt giữa người tạo dựng quan hệ cừ khôi với 

người tạo dựng quan hệ thông thường đó là họ có ý tưởng rõ ràng về những gì muốn đạt 
được từ các hoạt động của chính bản thân. Họ biết mình muốn gì. Điều mong muốn trong 
tạo dựng quan hệ có thể chỉ đơn giản là gặp gỡ những người bạn mới, giữ vững công việc 
hiện tại hay có được sự thăng tiến hoặc chuyển sang một công việc hoàn toàn mới. Cũng có 
thể là bạn muốn gặp ai đó truyền cảm hứng cho bạn. 

Dù cho mục đích của bạn là gì thì việc xác định rõ điều bạn muốn và đề ra mục tiêu là 
rất cần thiết. Trừ khi bạn biết rõ mình muốn giành được gì từ việc tạo dựng quan hệ bằng 
không thì bạn không thể đạt được trọn vẹn các mục tiêu đó. 

Lời khuyên 
Khi bạn đọc cuốn sách này, hãy lấy ra một cây bút và viết lên lề mỗi trang sách hoặc khoanh 
tròn những đoạn có liên quan trực tiếp đến các mục tiêu của bạn. Điều này giúp việc đọc 
sách chủ động hơn. Thêm vào đó, bạn cũng nên đặt ra câu hỏi: “Điều rút ra từ sách giúp tôi 
đạt mục tiêu của mình như thế nào?” và “Làm sao tôi có thể áp dụng điều đó?” 

Một phương pháp loại suy hữu ích để đạt được mục tiêu đề ra cũng giống như thực hiện 
một cuộc hành trình. Bạn có thể lên một chiếc taxi và yêu cầu tài xế đưa đến nơi nào đó thật 
ấm áp, dễ chịu và thú vị hay đưa cho anh ta một địa chỉ rồi yêu cầu được đưa tới đó. Nếu 
yêu cầu anh ta đưa tới một nơi như trên thì liệu bạn có được sự ngạc nhiên thích thú khi ở 
đó không? 

Nếu đã có một điểm đến xác định, liệu bạn có ngồi vào xe rồi lái đi bất cứ hướng nào 
không? Chắc chắn là không, bạn sẽ lên kế hoạch cho chuyến đi: Xem bản đồ và lựa chọn 
đường đi. 

Ví dụ trên cũng được áp dụng mỗi khi bạn tạo dựng quan hệ, bạn cần biết mình muốn gì 
từ việc đó. Mục tiêu của bạn có thể ở đâu đó trong phạm vi xây dựng tình bạn cho tới khi có 
được quan hệ với một khách hàng tiềm năng. Việc hiểu rõ thứ mình muốn khi tạo dựng 
quan hệ sẽ giúp bạn thu được nhiều lợi ích. 
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Lời khuyên 
 
Những người tạo dựng quan hệ cừ khôi có mục tiêu rõ ràng cũng như có khả năng xác định 
các cơ hội khi chúng xuất hiện. Trong lúc đó họ cũng thật sự thoải mái, nắm bắt lấy dòng 
chảy cơ hội chứ không đi ngược lại với nó. 

Định hướng rõ ràng 

Chúng ta luôn kiếm tìm đường lối mà mình sẽ đi. Chúng ta hoặc có thể tìm ra ngay nơi 
mình muốn đến hoặc có thể lùi lại, không làm gì cả và để tâm trí vô thức đưa chúng ta tới 
nơi trực giác mách bảo nên đến. Rõ ràng cách tiếp cận vấn đề bằng cách tìm ra nơi chúng ta 
muốn đến thì tốt hơn việc để trực giác mách bảo. Thực tế, không chỉ việc đề ra các mục tiêu 
là quan trọng mà việc có được sự rõ ràng của những mục tiêu đó bằng cách ghi chúng ra 
giấy cũng quan trọng không kém. 

Làm thế nào để tôi có thể vạch rõ những mục tiêu trong tạo dựng quan hệ? 

Có năm bước trong quá trình hoạch định mục tiêu khi tạo dựng quan hệ. Nếu câu hỏi 
trên không có liên hệ đến mục tiêu đầu tiên, thì bạn có thể bỏ qua nó và áp dụng cho những 
mục tiêu khác. 

Bước 1 

Viết ra điều bạn muốn, chỉ rõ rằng chúng là những mục tiêu có thực. Ví dụ: mục tiêu của 
bạn là làm sao cho vóc dáng trở nên thon thả, thay vì nói: “Tôi không muốn mình bị béo 
phì”, bạn sẽ nói: “Tôi muốn có một cân nặng lý tưởng so với cơ thể mình”. Trong trường 
hợp tạo dựng quan hệ, mục tiêu của bạn có thể là: “Tôi muốn một công việc mới”. 

Bước 2 

Viết cụ thể ra giấy cách bạn nhận biết khi mục tiêu đề ra được hoàn thành. Bạn sẽ thấy, 
nghe và cảm nhận gì từ mục tiêu đó? Sử dụng nhiều giác quan nhất có thể. 

Ví dụ: 

Trong công việc mới của mình, tôi muốn thấy bản thân ở một môi trường làm việc sáng 
sủa không có vách ngăn, có ánh sáng tự nhiên và những đồ nội thất hiện đại. Tôi sẽ là giám 
đốc phụ trách tiếp thị với ba nhân viên dưới quyền chịu trách nhiệm báo cáo công việc cho tôi. 
Tôi sẽ nghe tiếng ồn ào của mọi người trên điện thoại, cười và nói với từng người về công việc 
của họ. Tôi sẽ cảm thấy bận rộn, có động lực và yêu quý công việc của mình. 

Bước 3 

Có phải mục tiêu đó tự nó bắt đầu và tự nó duy trì? Mục tiêu đó phải chăng chỉ dành cho 
bạn? Câu trả lời cho câu hỏi này là “có” hoặc “không”. 
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Thỉnh thoảng, chúng ta có đặt ra mục tiêu cho người khác không? Ví dụ: “Tôi muốn anh 
ấy nói chuyện với tôi nhiều hơn nữa”. Dù cho anh ấy nói chuyện với bạn nhiều hay ít, thì nó 
cũng không trực tiếp là một mục tiêu mà chỉ tập trung vào những gì bạn khởi xướng hay 
thực hiện. Điểm quan trọng khi đặt ra mục tiêu trong việc tạo dựng quan hệ là tập trung đến 
cách cư xử, hành động của chính bạn chứ không phải của những người bạn muốn tạo ảnh 
hưởng với họ. 

Lời khuyên 
Đôi khi chúng ta có thể được ông chủ hoặc công ty yêu cầu thực hiện việc tạo dựng quan hệ 
vì một mục đích cụ thể nào đó. Họ trực tiếp khởi xướng và sẽ quan tâm xem xét đến thành 
quả trong việc duy trì nó. Nếu điều đó xảy ra, thì việc làm rõ với ông chủ cũng như công ty 
của bạn về việc: Họ sẽ làm thế nào để biết rằng bạn thành công và kết quả cụ thể họ trông 
đợi là gì là rất quan trọng. Hãy đưa ra nhóm các mục tiêu cho bản thân bằng việc tự đặt câu 
hỏi: “Tôi cần làm gì để hoàn thành việc tạo dựng quan hệ?” 

Bước 4 

Phải chăng kết quả của việc tạo dựng quan hệ được đặt ra trong một ngữ cảnh thích 
hợp? Cách ứng xử mới là gì, trong tình huống nào bạn muốn thể hiện nó và bạn muốn thể 
hiện nó ở đâu? Những câu hỏi này tập trung vào tính chi tiết, nếu mục tiêu của bạn là tìm 
kiếm cách cư xử khác đi. 

Giả sử mục tiêu của bạn khi đọc cuốn sách này là làm sao có thể quan hệ với mọi người 
tự tin hơn. Câu trả lời sẽ là: “Tôi muốn mình tự tin hơn khi làm việc với ông chủ về yêu cầu 
được thăng tiến. Tôi muốn thực hiện việc này ở cuộc họp hai lần một tuần của công ty tôi.” 
Bạn hãy ghi chi tiết mục tiêu đó chứ đừng đơn giản viết: “Tôi muốn được tự tin”. 

Bước 5 

Kết quả của việc thay đổi các khía cạnh trong cuộc sống của bạn là gì? Liệu sự thay đổi 
mà bạn hướng tới có tác động tiêu cực lên các mặt khác trong cuộc sống của bạn hay 
không? 

Khi đề ra một mục tiêu thì điều quan trọng là nghĩ đến cái giá phải đánh đổi cho việc 
giành được nó. Nếu nhận thức được điều này khi đặt ra mục tiêu, bạn sẽ điều tiết được 
những đánh đổi đó hoặc chấp nhận nó như cái giá phải trả cũng như đạt được những lợi ích 
mà bạn có từ quyết định của mình. Ví dụ, cái giá để có được những người bạn mới chính là 
việc bạn có ít thời gian hơn để dành cho đối tác. Điều này có thể ảnh hưởng xấu tới quan hệ 
đó, do vậy cần bảo đảm sự cân bằng về quyền lợi và những hoạt động có liên quan đến việc 
có thêm bạn mới với các quyền lợi của hoạt động khác. 

Áp dụng năm bước nói trên 

Hãy dành thời gian để ghi lại những mục tiêu bạn muốn có được từ việc tạo dựng quan 
hệ. Chỉ ra ba mục tiêu hàng đầu bạn muốn có được sau khi đọc cuốn sách này. Bạn có thể áp 
dụng năm bước trên để đảm bảo chúng là các mục tiêu đúng đắn. 
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Để nghĩ về những gì mình muốn, bạn có thể hoàn tất câu này: “Tôi muốn việc tạo dựng 
quan hệ đem đến cho tôi những ích lợi sau...” 

Mục tiêu của tôi sau khi đọc xong cuốn Để xuất chúng trong tạo dựng quan hệ là: 
1. 
2.  
3. 

Ví dụ: 

Mục tiêu của tôi sau khi đọc xong cuốn Để xuất chúng trong tạo dựng quan hệ là: 
1. Tìm được một công việc mới 
2. Gặp được một đối tác làm ăn mới có những quan tâm giống tôi. 
3. Mở rộng thêm mạng lưới quan hệ xã hội. 

Hai ý tưởng để ghi nhớ các mục tiêu 

Những lời khẳng định 

Việc ghi cụ thể những gì bạn muốn là chìa khóa dẫn tới thành công nhưng cũng khiến 
bạn quên mất những mục tiêu của mình vì các thứ thiết yếu hàng ngày. Cách hữu ích nhất 
nhắc bạn nhớ tới mục tiêu của mình là sử dụng những khẳng định – những tuyên bố được 
ghi lại. 

Có ba nhân tố cần để thể hiện một lời khẳng định có hiệu quả. Đó là: cá nhân, tích cực 
và hiện tại: 

• Yếu tố “cá nhân“ ngụ ý rằng trong lời khẳng định của bạn cần có đại từ nhân xưng 
“Tôi”. 

• Với từ “tích cực” thì mục tiêu được đưa ra cần phải được chỉ rõ: bạn muốn sự kiện tạo 
dựng quan hệ diễn ra như thế nào và bạn muốn điều gì. 

• “Hiện tại” có nghĩa là bạn nói rõ mục tiêu như thể đã có được nó lúc này. 

Ví dụ: “Ngày 1/7/2008 tôi sẽ có công việc mới”. 

Ví dụ 

Những gã say rượu 

Có thể bạn sẽ hỏi: “Tại sao tôi cần chỉ ra rõ ràng mục tiêu của mình?” Nếu bây giờ tôi yêu 
cầu bạn không nghĩ đến cảnh một gã say rượu đang rượt đuổi một viên cảnh sát, sau đó để 
bạn không nghĩ về cảnh đó thì tâm trí bạn đầu tiên phải vẽ hình ảnh đó lên và xóa nó đi. Một 
cách vô thức thì tâm trí chúng ta không thể xử lý các câu phủ định dễ dàng như việc xử lý các 
câu khẳng định được. Một nhà máy của người Mỹ có khu vực làm việc khá nguy hiểm và công 
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nhân liên tục bị trượt ngã. Để cải thiện tình hình, viên quản đốc đã quyết định dựng một biển 
báo có ghi “Đừng trượt ngã” ở khu vực đó. Sau một vài tháng có tấm biển, viên quan đốc nhận 
thấy rằng số người bị tai nạn lao động liên quan đến việc trượt ngã ở khu đất ấy còn nhiều 
hơn cả thời gian trước khi tấm biển được dựng lên! Trong trường hợp này, lẽ ra viên quản 
đốc nên dựng biển báo với câu “Hãy cẩn thận” – đó là một câu khẳng định. 

Điều quan trọng là những mục tiêu được khẳng định hợp lý thì có thể trở thành hiện 
thực. Nếu tôi nói: “Ngày 15/7/2008 tôi có 100 triệu đồng trong tài khoản ở ngân hàng”, 
điều này có thể không phù hợp với những gì hiện tại tôi có cũng như với những mục tiêu 
khác trong công việc và giải trí mà tôi đề ra. Bằng cách sử dụng năm bước lập mục tiêu như 
trên bạn sẽ đảm bảo được rằng những mục tiêu mình đề ra và lời khẳng định trong đó được 
suy nghĩ cẩn trọng. 

Ở thời điểm này, một điều quan trọng nữa là không nên hướng tới mục tiêu quá thấp. 
Quá khứ không quyết định thành công trong tương lai của bạn. Nếu hướng tới mục tiêu cao 
hơn so với chuẩn mực bản thân, thì bạn sẽ phải phát triển những kỹ năng, kỹ xảo mới cần 
thiết để giành được mục tiêu đó. 

Bất kể bạn đạt được bao nhiêu điểm khi làm bài kiểm tra về tạo dựng quan hệ, thì để 
xuất chúng bạn cần có được những kỹ năng để biến điều đó thành hiện thực. 

Với mỗi mục tiêu trong tạo dựng quan hệ, hãy đưa ra những lời khẳng định tích cực có 
liên quan đến kết quả mà bạn mong muốn. 

Lời khuyên 
Một số người nhận thấy rằng với họ việc viết ra những lời khẳng định một vài lần vào sáng 
sớm và trước khi đi ngủ là rất hữu ích. Khi làm như vậy, họ cho phép mình tưởng tượng 
chính xác về việc hoàn thành các mục tiêu đề ra. Bằng cách biến việc làm đó trở thành thói 
quen đã giúp họ tập trung hơn vào những mục tiêu của mình và nghĩ về chúng một cách tích 
cực. 

Lời khẳng định 

Một công cụ khác giúp bạn tuân thủ mục tiêu đề ra là viết những lời khẳng định như thể 
bạn đã giành được mục tiêu đó. Những lời khẳng định này cũng giống như lời khẳng định về 
sự biết ơn của khách hàng được làm hài lòng. Bằng cách làm như vậy, bạn có thể tạo ra 
được một bức tranh về mặt tinh thần cho việc giành được mục tiêu đề ra và kết quả là mục 
tiêu đó càng có khả năng trở thành hiện thực. Bởi lẽ ít nhất về mặt tâm lý, bạn đã có được 
mục tiêu đề ra. Đây chính là bước khởi đầu quan trọng. Bạn đang tạo ra một kế hoạch tốt 
cho mục tiêu của mình. Tiếp đó, bạn cần có được sự hứng khởi, thích thú với bước khởi đầu 
và hãy để trí tưởng tượng tự do bay bổng. Cả hai điều này sẽ củng cố hơn nữa tính tích cực 
cho việc giành được mục tiêu của bạn. 

Để viết lời khẳng định , bạn hãy xem xét những điều sau: 
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1 Thể hiện rõ ràng và sử dụng thời hiện tại trong mỗi câu bạn viết – viết chính xác 
những kết quả mà bạn hình dung được như thể chúng đã xảy ra vậy. 

2 Từ vấn đề đến giải pháp – viết ra vấn đề trước đó như thế nào và hiện giờ nó khác biệt 
ra sao. 

3 Tính phong phú trong cảm nhận – truyền tải những cảm nhận và sử dụng mọi giác 
quan nhằm miêu tả rõ ràng, chính xác sự thành công của bạn. 

4 Khi bạn hoàn tất lời khẳng định đó, hãy để nó ở nơi kín đáo, an toàn. Có thể giữ nó 
trong một tờ tạp chí hoặc ở nơi bạn hay ghi chép lại những suy nghĩ riêng tư của mình. Bạn 
cũng có thể bỏ nó vào một phong bì dán kín và đợi ngày xác thực. Đừng mở nó ra cho tới 
thời điểm lời khẳng định đó trở thành hiện thực và mong rằng bạn sẽ không ngạc nhiên khi 
tìm thấy những thành quả mà mình đạt được. 

Ví dụ 

Dưới đây là một lời khẳng định cho mục tiêu có thêm nhiều bạn bè. Bạn có thể gửi lời 
khẳng định tới ai đó mà bạn cho rằng sẽ thích thú với thông tin này: 

Dán phong bì, đánh dấu ngày 1/3/2008. 

… thân mến! 

Kể từ khi đọc và thực hành những nguyên tắc, kỹ năng trong cuốn sách Để xuất chúng 
trong tạo dựng quan hệ, tình bạn của tôi đã cải thiện đáng kể, không chỉ về số lượng mà cả 
về chất lượng. Tháng 12 năm ngoái, tôi có hai người bạn thân song ít có thời gian ở cùng họ 
vì họ luôn bận rộn với công việc gia đình. Tất cả những việc đó đã thay đổi khi tôi quyết 
định tập trung vào việc nối lại những quan hệ mà mình xao nhãng. Đồng thời bắt đầu thực 
hiện các hoạt động tôi thấy thích thú và thoải mái – những hoạt động với tôi giống như là 
diễn xuất tại công ty mình . Kể từ đó tôi đã có thêm ít nhất là sáu người bạn – những người 
mà tôi gặp họ hai hoặc ba lần một tuần và có những buổi trò chuyện thật thú vị – cuộc nói 
chuyện không có người đóng vai trò chủ đạo. 
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5. Nhiệm vụ trong tạo dựng quan hệ 
Đằng sau những mục tiêu ngắn hạn là tính chiến lược. Nếu bạn có tầm nhìn sâu sắc hơn, 

ngang tầm với các mục tiêu đề ra thì khi đó bạn có trong tay công cụ mạnh mẽ để trở thành 
một người tạo dựng quan hệ cừ khôi. Trong công việc, mọi người được coi là ngang nhau 
khi có một sứ mệnh, mục đích hay tầm nhìn rõ ràng với công việc đó. Thường thì chính 
những yếu tố này tạo ra niềm đam mê hoặc là một động cơ lớn hơn chính bản thân chúng. 
Đó là “động cơ” thu hút sự chú ý của mọi người và làm họ thích thú. 

Công việc kinh doanh mà chúng ta đã chứng kiến trong thập kỷ vừa qua có sự nổi lên 
của “hoạt động tiếp thị thông qua động cơ”. Đó là khi việc kinh doanh tự tạo động cơ mua 
sản phẩm cho khách hàng nhờ vào ý tưởng đem lại tiếng tăm làm từ thiện hoặc một động cơ 
thích đáng. Ví dụ: Khi đi mua sắm ở một trung tâm điện tử, bạn sẽ mua máy tính cho trường 
học của con bạn. Trong khi những kế hoạch này bị nói xấu thì chúng vẫn tích cực với người 
mua hàng – những người bị lôi cuốn bởi mục đích lớn hơn từ “động cơ” ẩn sau lợi ích của 
sản phẩm đó.  

Ví dụ 

Một người bạn đã kể cho tôi nghe về câu chuyện của một chàng trai trẻ tàn tật phải ngồi 
trên xe lăn. Anh ấy bị gãy chân khi 19 tuổi song đã quyết định sống cuộc sống trọn vẹn và tích 
cực. Anh mua một chiếc xe lăn để giúp mình thực hiện được mục tiêu đó. Qua khảo sát của 
mình, anh biết được có hơn 100 triệu người trên thế giới gãy chân nhưng không có xe lăn để 
tự di chuyển. Vì vậy, anh đặt ra cho mình nhiệm vụ liên hệ với mọi người để có được xe lăn 
cho càng nhiều người tàn tật càng tốt. Anh đưa ra tầm nhìn của mình và bắt tay vào hành 
động. Anh đã khám phá cách chế tạo xe lăn giá rẻ ở Trung Quốc – nơi mà ở đó anh cũng đã 
cải tiến kiểu dáng cũng như qui trình sản xuất những chiếc xe lăn. 

Anh ấy có thể không bao giờ có đủ toàn bộ số xe lăn nhưng hoàn toàn có thể tập hợp sự 
ủng hộ của mọi người trong cuộc họp có qui mô lớn – nơi anh đã trình bày rõ tầm nhìn của 
mình về dự án chế tạo ra xe lăn cho những người tàn tật. Một nhà triệu phú trong buổi họp 
đã lập tức chuyển một vật đảm bảo tương đương với 25% lợi nhuận từ công việc kinh 
doanh của ông cho dự án đó. 

Mục đích và sứ mệnh của chàng trai trẻ đã đem đến cho anh ấy một lý do đầy thuyết 
phục để tạo dựng quan hệ. Chúng ta có thể không có mục tiêu giống anh ấy nhưng mỗi 
người hãy phát triển một lý do thuyết phục cho việc tạo dựng quan hệ.  

Lời khuyên 
Những người tạo dựng quan hệ cừ khôi luôn có lý do thuyết phục cho việc tao mối liên hệ 
với mọi người. Lý do đó có thể là một dự án họ đang tham gia, hoặc gắn kết một nhóm 
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người lại với nhau tạo ra điều khác biệt. Đưa ra lý do thuyết phục để người khác tự động 
liên hệ và làm cho họ dễ dàng đồng thuận với bạn. 

Những lời tuyên bố nhiệm vụ hoặc mục tiêu 

Xu hướng ở các công ty trên toàn thế giới là đề ra các tuyên bố mô tả những gì họ làm, 
“mục tiêu của họ”, trong đó có cả tuyên bố họ sẽ đạt được mục tiêu ra sao. Đôi khi nó được 
gọi là “lời tuyên bố sứ mệnh”, cũng có khi nó đơn giản chỉ là “mục tiêu của chúng ta” hay 
“tầm nhìn”. Một sự thay đổi then chốt trong tư tưởng quản lý là việc nhận thấy rằng không 
chỉ các công ty cần có thương hiệu mà ngay cả mọi người cũng cần phải như vậy. Thương 
hiệu của các nhân viên chính là trong mắt người khác thì họ như thế nào. Điều đó có thể 
gồm: thái độ, cách cư xử, thị hiếu song cũng có cần sự tin cậy và năng lực trong công việc. 

Một số cá nhân được coi như những thương hiệu bởi lẽ khách hàng hiện tại cũng như 
khách hàng tiềm năng biết họ đại diện và tượng trưng cho cái gì. Những thương hiệu mang 
tính cá nhân được các công ty sử dụng để xác nhận thương hiệu khác nhằm mục đích đẩy 
mạnh việc bán hàng. Ví dụ: David Beckham được rất nhiều nhãn hiệu khác nhau sử dụng vì 
kiểu cách thời trang và thanh danh của anh như một biểu tượng thể thao. Không phải tự 
nhiên những người làm quảng cáo lại sử dụng thông minh các xác nhận của người nổi tiếng 
để tạo biểu tượng cho những ích lợi từ sản phẩm và gây ảnh hưởng khiến khách hàng chọn 
nhãn hiệu của họ thay vì các nhãn hiệu khác. 

Xác định rõ bạn đại diện cho cái gì và cái gì quan trọng đối với bạn 

Khám phá mục đích của bản thân chúng ta là nhiệm vụ cả đời. Nó không giống với việc 
chúng ta sẽ nghe thấy giọng nói của Chúa trời, nói cho chúng ta biết: “Đó là điều con phải 
làm”. Nó thường là những lời thì thầm khá nhỏ bé, yên ắng, bền bỉ trong tâm trí và trải 
nghiệm của chúng ta – cái tiết lộ cho chúng ta biết mục đích của mình.  

Định nghĩa 
Đằng sau những lời nói hoa mỹ, thương hiệu cá nhân của bạn là thông điệp đầy đủ và trọn 
vẹn khi bạn gửi đến người khác về bản thân mình. 

Hãy trả lời những câu hỏi sau và viết câu trả lời theo thứ tự lên một tờ giấy riêng và 
xem chúng sẽ khởi đầu cái gì: 

1 Với bạn cái gì là thật sự quan trọng? 

2 Nếu bạn trúng xổ số và không phải đi làm một hoặc vài ngày, bạn sẽ làm gì với thời 
gian đó? 

3 Điều gì khiến bạn thật sự thích thú đến nỗi có thể “đánh mất bản thân” khi làm điều 
đó cũng như đem năng lượng hoạt động đến cho bạn. 

4 Điều phiền muộn hay phàn nàn dai dẳng nào bạn được biết và bạn muốn hành động 
để thay đổi nó. 
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5 Bạn sẽ nói ra sao về sự khác biệt của bản thân? 

6 Bạn thấy khâm phục và muốn có được những phẩm chất nào ở người khác? (hãy nghĩ 
tới những người cụ thể và viết rõ những phẩm chất của họ) 

7 Bạn muốn người khác nói gì về mình? (Một bài tập có ích ở đây là hãy tưởng tượng 
rằng đó là tang lễ của bạn và ai đó kể với người đi khóc thuê về cuộc đời, tính cách của bạn 
và điều gì là quan trọng với bạn.) 

Khi đã trả lời xong những câu hỏi trên, hãy chép lại những phẩm chất bạn có và suy 
nghĩ trong phần trần thuật về bạn ở dưới. Đừng quan tâm đến việc bạn có viết lại những 
điều đó ở dạng trần thuật hay không. Chỉ cần trả lời những câu hỏi trên, bạn sẽ nhận thức rõ 
hơn được những điều đánh giá về mình và những gì có thể cống hiến cho người khác. 

Giả sử những giá trị của cá nhân tôi là nguồn tạo cảm hứng, tính chính trực và tính hào 
phóng. Sẽ không có lí do gì khiến mọi người nghĩ tôi không trung thực hay ích kỉ và rõ ràng 
nó trái ngược với những giá trị tôi có. Cảm nhận được những giá trị của bản thân sẽ giúp tôi 
cư xử tốt hơn, biết được cơ hội nào nên nắm lấy và cơ hội nào nên cho qua. Nó cũng cho tôi 
biết kiểu người nào tôi nên quan hệ, và những người tôi lựa chọn quan hệ sâu sắc hơn. 
Quan trọng hơn cả là những giá trị tốt đẹp khiến mọi người tin tưởng tôi, niềm tin là cần 
thiết đối với tất cả những mối quan hệ lâu dài.  

Trong cuốn sách The Speed of Trust (Tốc độ của niềm tin), xuất bản năm 2006, Covey 
chỉ ra rằng niềm tin là điểm khác biệt thiết yếu trong nền kinh tế mới. Niềm tin được tạo 
dựng nhờ việc giữ đúng thoả thuận cũng như lời hứa, nhờ thể hiện sự nhã nhặn,... Cũng 
trong cuốn sách bán chạy đầu tiên của mình – The Seven Habits Highly Effective (Bảy thói 
quen của người thành đạt), xuất bản năm 1999, việc tạo dựng niềm tin được ông miêu tả 
sinh động giống như tài khoản trong ngân hàng cảm xúc. 

Luận điểm trong cuốn sách chỉ ra rằng với mỗi mối quan hệ thì cần có một tài khoản 
được tạo ra, giống như tài khoản ngân hàng. Tài khoản này minh họa cho việc bạn đầu tư 
vào mối quan hệ đó là bao nhiêu, cũng như lấy ra bao nhiêu từ mối quan hệ này. Khi làm 
điều gì đó tích cực (nhớ tên ai đó, nói lời cảm ơn, giữ lời hứa), chúng ta đã xây dựng được 
niềm tin. Điều này nghĩa là khoản tiền ký gửi trong tài khoản quan hệ của chúng ta với 
người đó được tăng lên. Nếu mối quan hệ này là bền vững, thì dù chúng ta làm điều gì có lỗi 
như: “rút tiền ra khỏi tài khoản”, cũng có thể không phá vỡ hay làm tổn hại nghiêm trọng 
đến nó. 

Trái lại, điều ngược lại cũng đúng. Nếu việc rút tiền khỏi tài khoản cứ tiếp diễn đều đặn 
mà không có việc làm tăng số dư tài khoản, thì hẳn niềm tin bị đổ bể và chúng ta có thể 
đánh mất tình bạn hay mối quan hệ này. Những giá trị cũng có mối liên hệ như vậy với hành 
vi cư xử của chúng ta.  
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Lời khuyên 
Khi nghĩ đến những giá trị của bạn thì một điều quan trọng là xem xét xem bạn tạo dựng 
chúng trong mối quan hệ của mình thường xuyên như thế nào. Hãy đặt cho mình câu hỏi 
này, “Tôi minh hoạ những thứ mà tôi đại diện cho bằng những cách nào”, và rồi hãy thực 
hiện nó. Hành động nói lên tiếng nói rõ ràng nhất. 
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6. Thái độ và niềm tin 
Trong cuốn sách The Inner Game of Tennis (Tinh thần thi đấu trong môn tennis), xuất 

bản năm 1972, W. Timothy Gallway, huấn luyện viên tennis đã tập trung bàn về cách ghi 
điểm ở các trận đấu quyết liệt. Ông nhận thấy rằng thành công trong các ván tennis không 
chỉ đòi hỏi vận động viên phải tập trung vào kỹ năng bề ngoài (chúng ta đều có thể nhìn 
thấy), mà còn phải có kỹ năng nội tại về tâm lý thi đấu như: tự tin, bền bỉ, tinh thần thi đấu, 
“sự sẵn sàng” và trạng thái tâm lý thoải mái. Tất cả những kỹ năng bề ngoài cũng như nội tại 
đều quan trọng. Kinh nghiệm của tác giả đã cho thấy “tâm lý của những nhà vô địch” đã tạo 
ra sự khác biệt, đặc biệt khi kỹ năng thi đấu bề ngoài của hai bên là ngang nhau. 

Thái độ và niềm tin cần có trước các công cụ và kỹ năng 

Những giá trị và niềm tin trực tiếp hình thành nên hành động của chúng ta – những 
hành động về sau trở thành thói quen của mỗi người, có thể giúp chúng ta đến với thành 
công hoặc khiến chúng ta thất bại trong tạo dựng quan hệ. Ví dụ: Nếu tôi tin “mình không 
phải là người tự tin”, thì niềm tin đó sẽ ảnh hưởng đến quá trình lựa chọn những hoạt động 
mà không cần có sự tác động với những người xung quanh. Tự thân vận động dần trở thành 
thói quen và không tác động với ai cả. Việc tạo dựng quan hệ trở thành một điều xa vời. 

Tuy nhiên, nếu tôi chỉ đơn thuần thay đổi cách cư xử và cố gắng gia nhập vào một nhóm 
người nào đó, nhưng bản thân vẫn giữ niềm tin cố hữu “mình thiếu tự tin”, tôi sẽ cảm thấy 
không thoải mái, và điều này càng khiến tôi tin rằng sống một mình vẫn tốt hơn. Thay đổi 
hành vi cư xử của bản thân thôi chưa đủ, bạn cũng cần phải thay đổi niềm tin của mình nữa. 

Sẵn sàng đón nhận rủi ro 

Hầu hết trong số chúng ta tại các thời điểm khác nhau đều cùng có cảm nhận giống như 
mẫu người thích chầu rìa. Chúng ta sẽ chỉ để ý đến mẫu người đóng vai trò kết nối và tự hỏi 
liệu mình và người này có đến từ cùng một hành tinh. Tại sao hai người lại quá khác biệt 
trong khả năng tạo dựng quan hệ? Trong tình trạng “đau khổ”, họ thường né tránh để đảm 
bảo một vài điều gì đó. Lợi ích của điều đó khiến chúng ta không phải giao tiếp với ai. Chính 
vì thế, chúng ta sẽ tránh được việc phải chịu xấu hổ, đối đầu, hay sự ngượng nghịu. Tuy 
nhiên, cái giá mà chúng ta phải trả có thể là không bao giờ được hưởng lợi từ mối quan hệ, 
sự tương trợ hay niềm hân hoan mà những người khác đem lại cho mình. Cơ hội luôn đi 
liền với mạo hiểm. 

Bên cạnh việc cởi mở gặp gỡ và kết giao với những người bạn mới, đồng thời bạn cũng 
phải biết chấp nhận sự từ chối từ phía họ. Tuy nhiên, những người kết giao dày dạn kinh 
nghiệm hiểu được lợi ích từ bất cứ mối quan hệ nào đó có thể nảy sinh là rất lớn. Những 
người tạo dựng quan hệ cừ khôi tin rằng con người ai cũng thân thiện và sẵn lòng kết bạn. 
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Thay đổi niềm tin  

Một trong những cách hiệu quả nhất để bạn có thể thành công trong việc tạo dựng quan 
hệ là thay đổi niềm tin hạn hẹp. Tầm quan trọng của thái độ có thể được minh chứng qua ví 
dụ về “Ngày đen đủi”. 

Bạn đã bao giờ trải qua những ngày mà dường như mọi thứ xung quanh đều trở nên rối 
tung hay chưa? Đầu tiên, bạn không thể thức dậy đúng giờ khi phải đến phỏng vấn…dĩ 
nhiên bạn đã bỏ lỡ một cuộc gặp quan trọng…hay bạn quên không gọi điện chúc mừng sinh 
nhật cô bạn đồng nghiệp…bạn vừa bị lỡ xe bus và trời bắt đầu đổ mưa…đến quán rượu 
đúng lúc họ vừa đóng cửa! Thậm chí, nếu một số việc diễn ra suôn sẻ, thì ở tình trạng này 
bạn cũng không thể nhận ra điều đó. 

Khi chúng ta rơi vào một tâm trạng cụ thể nào đó, thì mọi thứ xung quanh dường như 
càng khẳng định thêm niềm tin của mỗi người. Nếu chúng ta cho rằng mình thật ngu ngốc 
và ai đó đang bình phẩm về điều đó, chúng ta sẽ dùng niềm tin ấy như một minh chứng để 
chứng tỏ bản thân trong niềm tin tiêu cực. 

Điều này đúng trong cả trường hợp ngược lại. Bạn đã bao giờ cảm thấy hạnh phúc đến 
nỗi không cần quan tâm đến bất cứ việc gì xảy ra trong ngày hôm đó. Bạn đang hạnh phúc 
và không điều gì có thể khiến bạn buồn phiền! Thậm chí, nếu như bị ai đó chê trách, bạn 
chắc chắn cũng vẫn cảm thấy vui. 

Tin vào những gì bạn làm 

Bước đầu tiên là hình thành một cách ý thức về niềm tin của bản thân. Nhiều trong số 
những điều chúng ta tin tưởng đều ở tình trạng vô thức và cho dù chúng ta không thừa 
nhận điều đó, nhưng những hành vi của bạn sẽ nói lên tất cả. Khi bạn nhận ra những niềm 
tin tiêu cực đã khiến nỗ lực kết giao của bạn trở nên vô ích, bạn có thể bắt đầu quá trình 
đánh giá lại những niềm tin đó, phản bác lại chúng và tạo ra những niềm tin tích cực. Chúng 
ta có thể không đủ khả năng tạo ra hiện thực bên ngoài nhưng lại cất lên tiếng nói trong sự 
trải nghiệm hiện thực của bản thân.  

Ví dụ  

Việc thay đổi niềm tin của chúng ta về khả năng kết giao là một trong những bí quyết cơ 
bản để thành công. Cách cư xử và kết quả luôn luôn phản ánh những gì bạn thật sự tin 
tưởng. 
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7. Sự tự tin 
Để khám phá niềm tin của bạn về việc tạo dựng quan hệ, hãy trả lời những câu hỏi dưới 

đây: 

1. Viết ra 5 lý do vì sao bạn tin bản thân có thể dễ dàng thiết lập quan hệ: 

1 

2 

3 

4 

5 

2. Hãy viết ra những lý do vì sao bạn tin rằng bản thân không thể dễ dàng thiết lập quan 
hệ, ở thời điểm hiện tại: 

Ví dụ: Tôi không biết pha trò 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

3. Đối với mỗi lý do bạn viết ra trong câu hỏi 2, hãy viết câu trả lời cho 4 câu hỏi sau đây 
vào ô trống đối diện. 

Ví dụ với niềm tin: “Tôi không tự tin”  

Câu hỏi 1: Bạn cảm thấy như thế nào nếu như niềm tin này không đúng? 
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Tôi sẽ không ngại ngùng khi tiếp cận với ai đó. Nếu tôi được mời tham dự một bữa tiệc, 
tôi sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn là sợ hãi. 

Câu hỏi 2: Bạn có biết bất kỳ ví dụ nào về địa điểm cũng như thời gian mà niềm tin 
này là không đúng không? 

Vậy đấy, điều đó không đúng với gia đình tôi cũng như với người bạn thân nhất của tôi. 
Đối với họ, tôi cảm thấy hoàn toàn tự tin và không hề ngại ngừng chút nào cả. 

Câu hỏi 3: Bạn tin tưởng rằng niềm tin này là đúng nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu như nó 
sai? Bạn sẽ ra sao nếu như mặt trái mới chính là sự thật? Bạn sẽ xem xét, nghe, cảm nhận 
và hành động như thế nào? 

Tôi cảm thấy lòng mình tự tin khi tiếp cận hay ai đó tiếp cận tôi. Tôi sẽ mỉm cười để cơ 
thể thư giãn và nhịp thở vẫn bình thường. Tôi sẽ tự tin và tập trung nói chuyện. Tôi sẽ nhận 
thấy những nét hân hoan trên khuôn mặt của những người đang chăm chú lắng nghe những 
gì tôi nói. 

Câu hỏi 4: Hiện giờ bạn tin vào điều gì khi mà niềm tin trước đây không còn đúng 
nữa? 

Tôi tin rằng, đôi khi tôi có thể tự tin. Tôi sẽ cảm thấy tự tin với những ai gần gũi với 
mình và rất hào hứng, thoải mái với người khác nữa. 

Lí do thứ 1 

Câu hỏi 1 

Câu hỏi 2 

Câu hỏi 3 

Câu hỏi 4 

Lí do thứ 2 

Câu hỏi 1 

Câu hỏi 2 

Câu hỏi 3 

Câu hỏi 4 
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Lí do thứ 3 

Câu hỏi 1 

Câu hỏi 2 

Câu hỏi 3 

Câu hỏi 4 

Lí do thứ 4 

Câu hỏi 1 

Câu hỏi 2 

Câu hỏi 3 

Câu hỏi 4  

Lời khuyên 
Việc tìm ra một ví dụ về thời điểm mà niềm tin nào đó không đúng cũng khiến cho nó không 
thể trở thành niềm tin cố hữu. Trong giao tiếp, chúng ta thường có xu hướng sử dụng hàng 
loạt những niềm tin cố hữu biểu thị qua những từ như: “tất cả”, “mọi người”, “mọi lúc” hay 
“không bao giờ”. Ví dụ: “Anh ấy chưa bao giờ nói lời cảm ơn tôi cả”. Qua việc tự vấn niềm tin 
cố hữu và tìm một ví dụ để chứng minh rằng niềm tin đó là sai, chúng ta có thể có một niềm 
tin mới, ví dụ: “Đôi khi anh ấy cũng cảm ơn tôi.” 

Khi đã hoàn tất quá trình khám phá với mỗi niềm tin trong số các niềm tin gây ra trở 
lực cho bản thân, bạn có thể bắt đầu nhận thấy ngay lập tức hoặc ít lâu sau, việc có được 
niềm tin rằng có thể tự tin khi tạo dựng quan hệ đối với bạn là dễ dàng như thế nào. Bạn có 
thể điền câu trả lời của bạn vào câu hỏi 3 và biến nó thành lời khẳng định tích cực, ví dụ: 
“Tôi cảm thấy tự tin khi tiếp cận ai đó”. 

Có lẽ, trong quá khứ đã có những niềm tin gây ra trở lực cho bạn. Bởi khi đó bạn không 
có một hình mẫu để giúp bản thân khám phá ra những yếu tố góp phần làm bạn nhận ra 
rằng bạn có khả năng tạo dựng quan hệ thành công. 

Tác động  

Những niềm tin gây ra trở lực cho bạn có xu hướng trở thành lời dự báo trước. Vì vậy, 
hãy tạo ra những niềm tin tích cực. Với bảy ngày tới, bạn nên chú ý đến ngôn ngữ của mọi 
người, bởi nó sẽ phản ánh niềm tin của chính họ. 
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Thực hiện việc loại bỏ những cụm từ sau đây trong ngôn ngữ hàng ngày của bạn: 

• Tôi không thể… 

• Điều này đối với cô ấy/anh ấy ổn thôi nhưng… 

• Tôi thấy không thể… 

• Mọi việc diễn ra không theo như tôi nghĩ… 

• Tôi sẽ thất bại… 

Thậm chí, nếu bạn nghĩ những cụm từ vừa nêu trên là đúng, thì chúng cũng chỉ là 
những niềm tin mà thôi. 

Thay cho những cụm từ đó, bạn hãy dùng những cụm từ sau đây: 

• Tôi có thể… 

• Tôi sẽ tìm được cách nào đó… 

• Tôi có thể học hỏi… 

• Tôi khá thạo việc này… 

• Mọi việc diễn ra đúng theo tôi tính… 

• Nếu mọi người có thể, vậy tôi cũng có thể… 

• Tôi sẽ thành công… 

Những cụm từ vừa nêu cũng là những niềm tin nhưng sự khác biệt chủ đạo ở đây là 
chúng tạo nền tảng thành công cho bạn.  

Bí quyết có được sự tự tin khi thiết lập quan hệ là hãy xây dựng “niềm tin tích cực” 
vững chắc và tự đặt ra những câu hỏi đối với niềm tin gây ra trở lực cho bạn.  

Đạt được sự tự tin 

Có nhiều gợi ý giúp bạn xây dựng sự tự tin nhưng điểm mấu chốt là người ta không thể 
hình thành nên nó mà chỉ cần nhờ vào một điều nào đó. Nó được tạo nên từ lòng tự trọng, 
tự tôn và tự quý trọng bản thân. Sự tự tin có thể được ví như tính liên tục của sự vật trong 
triết học. Trong cuộc sống đời thường, chúng ta đã trải qua rất nhiều cung bậc tình cảm 
khác nhau liên quan đến những tình huống mà bản thân mỗi chúng ta đều nhận thấy có lúc 
mình gặp phải, thay vì ngượng ngùng chúng ta phải tự tin vào bản thân ở bất cứ đâu. 
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Julia Hastings, tác giả của cuốn sách Bạn thật vĩ đại (1995), viết về các biện pháp giúp 
bạn kiểm soát tình cảm của mình trong nhiều hoàn cảnh khác nhau thông qua thủ thuật 
mường tượng tình huống. Thủ thật này bạn có thể thực hiện trước khi ra ngoài và gặp gỡ ai 
đó. 

Một trong những thủ thuật đó là bạn hãy hình dung mình đang mặc một bộ đồ hàng 
hiệu, lấp lánh ánh vàng và thốt lên: “Ôi! Mình thật sành điệu”. Khi thực hiện việc này trong 
thực tế, bạn hãy dành thời gian để hình dung về một khung cảnh trong đầu. Sau đó, làm cho 
khung cảnh đó trở nên tươi sáng, rực rỡ hơn. Sẽ thế nào nhỉ khi bạn mặc một bộ đồ hàng 
hiệu, trông bạn có thật sự sành điệu không? Bây giờ, hãy hình dung bạn đang gặp một người 
luôn coi bạn là sành điệu. Chú ý xem họ thể hiện sự ngưỡng mộ và tôn trọng với bạn như 
thế nào. Bạn hãy thể hiện điều này, ngay cả khi không cần đến bộ đồ sang trọng kia mà vẫn 
thốt lên: “Tôi thật đặc biệt”. Hãy chú ý xem bạn cảm thấy thoải mái như thế nào khi ở xung 
quanh người khác và được giới thiệu với những người khách lạ. Bí quyết chính là ở chỗ khi 
bạn chuẩn bị đi gặp ai đó, hãy hình dung mình đang mặc một bộ đồ hàng hiệu thật sành 
điệu và có được sự tự tin cần thiết cho bản thân. 

Một ví dụ khác về thủ thuật mường tượng mà một cô gái đã trải qua, đó là hình dung 
mình đang mặc một chiếc áo phông trên đó có dòng chữ: “Không thể cưỡng lại được” trước 
ngực. Hãy cảm nhận sự tự tin mà chiếc áo đó mang lại cho bạn – đặc biệt là ấn tượng mà nó 
gây ra đối với người khác giới. Một thủ thuật khác là hãy hình dung mọi người đang tiến về 
phía bạn, rồi nói ẩn dụ rằng bạn đang đưa thức ăn cho họ. Trong trường hợp này, bạn hãy 
tưởng tượng như mình đang cho những chú chim ăn hạt giống đặt trên tay vậy. Bạn sẽ cảm 
thấy bình tĩnh và có thể kiểm soát tình huống. 

Hãy áp dụng những thủ thuật trên và tận hưởng cảm giác mà chúng mang lại. Nếu bạn 
muốn nắm bắt những cảm xúc đó, thì hãy sử dụng trí tưởng tượng của chính mình. Như 
vậy, có mối liên hệ rõ nét giữa những suy nghĩ, cơ thể và tác động của tưởng tượng tích cực 
sẽ làm tăng sự tự tin cho bạn. 

Áp dụng thứ hai của hình tượng là hình dung ra một tình huống thật sự, trong đó bạn 
phải kết giao với nhiều người mà bạn sẽ gặp gỡ, điểm gặp gỡ,... và xem xét kết quả có như 
mong muốn hay không. Với sự tự tin khi tiếp cận mọi người, bạn sẽ có thể nói chuyện tốt 
hơn. Bí quyết ở đây là những bài tập rượt tinh thần sẽ mang lại một kết quả tích cực! Hình 
dung bản thân như một người suy nhược luôn căng thẳng sẽ khó có thể giúp bạn tự tin hơn. 

Dù bạn chọn giải pháp nào đi chăng nữa, hãy luôn làm cho những hình ảnh tưởng tượng 
trở nên phong phú, sống động. Ví dụ: Bạn có thể hình dung mình đến dự một bữa tiệc và bắt 
tay mọi người. Hãy chú ý đến cách mà họ mỉm cười với bạn cũng như bản thân bạn cảm 
thấy thoải mái và tự tin đến mức nào. Bạn có thể nhận thấy một số đặc điểm trong căn 
phòng cũng như bản thân đang cảm thấy rất thoải mái tận hưởng cuộc trò chuyện. Cố gắng 
để ý đến những chi tiết như: cảm giác về bộ quần áo đang mặc, mùi của đồ nội thất,... Bạn 
càng nắm bắt được nhiều chi tiết, thì càng hiểu hơn về cuộc gặp mặt đó. Ví dụ: Những ai sẽ 
có mặt trong cuộc hẹn, điểm hẹn ở đâu,... – tất cả sẽ làm cho cuộc gặp gỡ trở nên chân thực 
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hơn. Điều này cũng tạo ra những kế hoạch chi tiết trong tương lai – vào cái đêm mà mọi thứ 
đều cực kỳ trôi chảy và bạn sẽ có cảm giác ngờ ngợ.  

Lời khuyên 
Việc luyện tập mang tính chất thông thường chỉ đem đến những kết quả bình thường. Chỉ 
những luyện tập lạ thường mới tạo ra kết quả phi thường. Hãy luyện tập những kỹ năng 
trong chương này và rồi bạn sẽ ngạc nhiên vì những kết quả tích cực của mình. 
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8. Động lực 
Bạn mong muốn tìm ra cách để tạo dựng quan hệ và làm thế nào để đạt được hiệu quả 

cao nhất. Nếu đã thực hành bài tập ở các phần trước, thì hiện giờ bạn đã biết mình đạt tới 
đâu trong tạo dựng quan hệ. Bạn có mục đích rõ ràng và sự tự tin cũng như các công cụ để 
tạo ra niềm tin đối với bản thân – những thứ sẽ đưa bạn tới đích. Dù bạn biết mình muốn gì 
thì vẫn còn đó những rào cản, những thứ ngáng trở bạn tham dự các cuộc gặp gỡ xã giao và 
thực hiện việc tạo dựng quan hệ. Câu chuyện sau đây có quen thuộc với bạn không? 

Đó là ngày thứ tư, vào lúc 6 giờ 30 phút, bạn vừa về nhà từ công ty và ngả mình xuống 
chiếc ghế sofa. Bạn thấy thật dễ chịu và bạn nghĩ nằm ở đó là việc duy nhất mình có thể 
làm lúc này! Nhưng bạn đã được một đồng nghiệp mời tới một câu lạc bộ sách trước đó. 
Lúc này, chắc chắn là bạn nghĩ, họ cũng không nhớ tới mình đâu. Bạn ngủ thiếp đi trên 
chiếc ghế và ngày hôm sau bạn quên không hỏi người đồng nghiệp về buổi tối hôm trước. 
Bạn gặp cô ấy vào cuối buổi làm. Cô ấy đã kể cho bạn nghe về buổi tối ấy tuyệt vời ra sao 
và rất nhiều người thú vị cũng có mặt – những người có cùng sở thích với bạn. 

Có lẽ đó không phải là một buổi tối ở câu lạc bộ sách mà là một bữa tiệc, ngày hội công 
việc hay thậm chí một buổi tối với những người bạn. Song đôi khi chúng ta có thể bỏ phí 
những cơ hội chỉ vì lí do không có động lực để nắm bắt chúng.  

Gặp gỡ mọi người và tạo dựng quan hệ không phải là công việc khó khăn; đôi khi chúng 
ta cũng cần có động lực để làm một việc gì đó hoặc đi chơi ở đâu đó trong những lúc bản 
thân ta thích ở nhà hơn. Bí quyết là hãy tạo ra sự cân bằng, tập trung vào điều quan trọng 
nhất ở thời điểm đó, nhưng hãy chắc chắn rằng bạn không từ chối quá nhiều lời mời có thể 
tạo ra cơ hội tốt để tạo dựng quan hệ.  

Lời khuyên 
Những người kiên trì nhất thường đạt được thành công nhất, bởi họ đã vượt qua yêu cầu 
đầu tiên để đi đến thành công – vậy bạn hãy thể hiện sự kiên trì đó đi 

Một yếu tố phổ biến để chúng ta không tham gia vào việc tạo dựng quan hệ chính là 
động lực tiềm tàngđang trì hoãn những gì mà đáng ra chúng ta phải làm. Có một giả dược 
cho sự chần chừ này mà bạn có thể khai thác – động lực.  

Ý nghĩa của động lực 

Động lực là động cơ thúc đẩy để bạn xử sự sao cho đạt được một mục tiêu cụ thể nào 
đó. Nếu động lực thật sự mạnh, nó sẽ bộc lộ giống như một khao khát cháy bỏng, không gì 
ngăn cản nổi. Khi bạn có động lực làm điều gì đó... thật sự có động lực... và bắt tay vào hành 
động... bạn chắc hẳn có nhiều khả năng hơn để đạt được mục tiêu đề ra. Trái lại, có những 
động lực “yếu ớt” – được tạo ra bởi một mơ ước, khao khát quá nhỏ nhoi và không hề có sự 
gắn kết mạnh mẽ về mặt cảm xúc với kết quả mong muốn.  
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Tác động 

Mức độ động lực của chúng ta có thể được tiết lộ thông qua ngôn ngữ. Hãy xem những 
sắc thái của động lực trong “việc tạo dựng quan hệ” dưới đây: 

Tôi có thể tạo dựng quan hệ – Chỉ nói lên khả năng 

Tôi nên tạo dựng quan hệ – yếu, không thật sự là động lực 

Tôi thích tạo dựng quan hệ – mong muốn yếu ớt, chỉ biểu lộ sự thích thú 

Tôi phải tạo dựng quan hệ – mạnh mẽ hơn nhưng không đủ sức thuyết phục 

Tôi buộc phải tạo dựng quan hệ – mạnh nhất nếu tự khởi xướng và duy trì 

Bằng việc tạo ra thái độ theo kiểu “phải hành động”, thì như vậy chúng ta đã phát triển 
khả năng thực hiện hành động đó. 

Có hai loại động lực cơ bản chúng ta có thể sử dụng để phát triển động lực kiểu “phải 
hành động”: 

• Động lực cho việc hướng tới mục tiêu 

• Động lực cho việc tránh kết quả không mong đợi 

Động lực cho việc hướng tới mục tiêu 

Giống như từ “hướng tới” cho thấy, kiểu động lực này là để hướng tới một mục tiêu cụ 
thể hay điều bạn hằng mơ ước. Ví dụ: “Tôi muốn có được thân hình thon thả”, và bạn hướng 
tới có được mức cân cụ thể. Trong tạo dựng quan hệ, động lực đó có thể là: “Tôi muốn làm 
việc cho một ông chủ có năng lực” hay “tôi muốn mình tự tin hơn nữa”. 

Động lực cho việc tránh kết quả không mong đợi 

Động lực này không hướng tới một mục tiêu song có thể giúp bạn tránh xa những điều 
không mong muốn ‒ làm điều gì đó để không phải nhận hậu quả. Khi vóc dáng trở nên thon 
thả, đôi khi mọi người lại bắt đầu ăn kiêng không phải vì họ muốn được khỏe mạnh mà vì 
không muốn bị béo phì. Trong tạo dựng quan hệ, bạn có động cơ để ở nhà bởi lẽ bạn không 
muốn phải ở giữa một nhóm người mà mình chẳng hề thân quen, chứ không hẳn bạn muốn 
ở nhà vì một lí do rõ ràng. 

Phát triển động lực 

Tại sao bạn chần chừ, do dự nếu như đã có động lực để tạo dựng quan hệ? Nếu bạn cảm 
thấy hoàn toàn thoải mái và sẵn sàng gặp gỡ, liên hệ, chia sẻ thông tin với những người bạn 
mới? 
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Việc có được động lực để tạo dựng quan hệ là hoàn toàn có thể và đây là một bài tập để 
phát triển động lực của chính bạn.  

Bước 1: Khám phá cách thức để bạn có động lực 

Bạn có thể nhớ lại lần bạn thật sự có động cơ để làm một điều gì đó và đã hoàn thành nó 
một cách thắng lợi. Bây giờ hãy tưởng tượng lại thời điểm đó. 

Tại sao bạn lại có động cơ? Điều gì đã thúc đẩy bạn trong tình huống đó? Nếu như câu 
trả lời là rõ ràng và cho thấy rõ những gì bạn mong muốn, tức là bạn có một kế hoạch với 
động lực cho việc hướng tới mục tiêu. Nếu câu trả lời chỉ rõ những gì bạn không muốn, 
khi đó bạn có một kế hoạch với động lực cho việc tránh xa những điều không mong đợi. 

Bí quyết để tự tạo động lực là sử dụng kế hoạch để hướng tới những gì bạn muốn có 
được. Nếu bạn sử dụng bất kỳ kế hoạch nào với động lực là tránh xa những điều không 
mong muốn, bạn sẽ có xu hướng thu hút những điều đó tái diễn. Điều này sẽ khiến bạn 
đánh mất nguồn động lực đã có. Luận điểm này giải thích cho lý do tại sao một số người trở 
thành triệu phú rồi lại trắng tay và việc này tái diễn đến vài lần. Mục đích khởi đầu cho việc 
trở thành triệu phú là vì họ mong muốn thoát khỏi cảnh bần hàn, và khi đã giàu có thì động 
cơ này cũng lập tức biến mất. 

Bước 2: Thúc đẩy bản thân hướng tới thành công 

Bạn hãy tưởng tượng mình đã hoàn thành xuất sắc công việc đề ra. Công việc đã hoàn 
tất và bạn làm rất tốt, vậy thì tất cả những kết quả tốt nhất bạn có thể cảm nhận được là 
gì? 

Ví dụ:  

Tôi tham gia hội nghị về kinh doanh với một nhóm quản lý cấp cao. Chúng tôi đã có một 
buổi tối thật tuyệt và mọi người đều nhận thấy có rất nhiều điểm chung. Con gái tôi học ở 
trường mà sếp của tôi cũng muốn xin cho con mình vào học ở đó. Vì vậy, tôi đã đưa ra lời 
khuyên cho quá trình lựa chọn. Điều đó được sếp của tôi đón nhận nồng nhiệt và chúng tôi đã 
trở thành bạn tốt. Trong công việc tôi cũng đóng góp nhiều trong các dự án quan trọng và 
xứng đáng nhận được sự thăng tiến.  

Bạn sẽ nhìn, nghe, cảm nhận, có được, làm gì và sống ra sao trong khoảng thời gian 
một tháng tới, ngay sau khi đã hoàn thành công việc đề ra? Hãy làm tăng trí tượng của bạn. 
Làm cho nó lớn hơn, sáng rõ, nhiều màu sắc sống động hơn, và khi bạn đã có một bức tranh 
thì hãy thêm vào đó âm thanh, xúc giác và vị giác. Hãy tưởng tượng bạn đang thích thú 
trước thành công mình đạt được có liên quan đến công việc đã đề ra.  

Ví dụ:  

Sau thời gian một tháng, tôi đều đặn nhận được các lời mời đến dự buổi họp của nhóm 
những nhà quản lý cấp cao. Tôi được tham gia vào các nhóm lập nên từ nhiều phòng, ban 
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cũng như có trách nhiệm cao hơn đối với những công việc quan trọng. Vào cuối tuần này tôi 
có cuộc gặp với một số nhà quản lý cao cấp khác và chúng tôi có những mối quan hệ tuyệt vời 
cả trong lẫn ngoài công việc. Tôi cảm thấy tự tin, yên tâm trong công việc và nghe được 
những hồi đáp tích cực từ đồng nghiệp. 

Hiện giờ, tất cả những điều lý thú, tuyệt vời, thú vị bạn sẽ trải nghiệm sau một năm kể 
từ khi hoàn thành thắng lợi công việc có động lực thúc đẩy đó là gì? Hãy nâng cao trí 
tưởng tượng và sáng tạo như bạn mong muốn. 

Ví dụ:  

Một năm sau hội nghị đầu tiên về kinh doanh, giờ đây tôi đã được thăng chức lên mức 
quản lý cao cấp. Lương của tôi tăng thêm 1/3 so với thời điểm đầu năm, tôi có mạng lưới bạn 
bè rộng hơn trong công việc và hiện giờ tôi là một quản lý cấp cao được kính trọng. 

Kết quả trong thời gian năm năm tới, bạn sẽ có nhiều hạnh phúc và niềm vui hơn bao 
nhiêu so với trước kia (từ việc hoàn thành thắng lợi công việc của mình)? Hãy thư giãn và 
cảm nhận rằng hiện giờ bạn hạnh phúc ra sao với việc đạt được nhiệm vụ đề ra từ năm năm 
trước. 

Ví dụ:  

Giờ đã là năm năm sau và tôi đang tận hưởng một cuộc sống rất tốt đẹp, tất cả đều bắt 
đầu từ hội nghị đó – hội nghị mà tôi đã quyết định tham dự. Tôi đã được thăng tiến hai lần và 
là người đứng đầu của cả bộ phận kinh doanh trong công ty.  

Lời khuyên 
Nếu có thể, bạn hãy luôn cố gắng chọn cho mình cơ hội đê tạo dựng quan hệ, dựa trên 
những điều bạn cảm thấy thích thú khi làm. Nếu bạn thích thú với quá trình làm việc đó thì 
kết quả sẽ tự đến và bạn không cần đến sự hỗ trợ của động lực. Nếu bạn đang làm một việc 
không hề thích, vậy thì những kế hoạch về động lực nêu trên có thể hữu ích cho bạn. 
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9. Chia sẻ những mục tiêu 
Bạn đã bao giờ nghĩ: “Tôi ước mình có thể biết người cũng biết về X”? Chắc hẳn bạn đã 

từng làm điều này, hoặc bạn biết người cũng biết về X – đây chính là điểm cơ bản trong tạo 
dựng quan hệ. Tuy nhiên, họ cần biết cái mà bạn đang cố tìm hiểu, hay bạn cần hỗ trợ điều 
gì, trước khi họ biết có thể giúp gì cho bạn.  

Nguyên nhân phổ biến nhất của sự thất bại (dù chúng ta cố gắng nỗ lực đến đâu, dù với 
công việc trong hay ngoài xã hội) đó là thất bại trong việc chia sẻ mục tiêu của bản thân và 
việc nhờ vả. Trạng thái tâm lý của kẻ thích hành sự cô độc – “Tôi có thể làm việc đó một 
mình” – đôi khi nảy sinh vì nỗi lo sợ sự thất bại, nhưng cũng có khi nảy sinh từ việc không 
muốn chia sẻ, hoặc vì cảm giác không muốn bị bắt gặp trong tình trạng không làm được việc 
khi chỉ có một mình. Khi bạn phải đối mặt với việc tạo dựng quan hệ, thì điều này có thể 
không có ích trong một thời gian dài và cũng có khi nhận được kết quả không mong muốn. 
Một cách để tạo dựng quan hệ và cải thiện những mục tiêu của bản thân là hãy chia sẻ. 

Hãy hào phóng 

Một trong những phẩm chất thiết yếu của người tạo dựng quan hệ cừ khôi đó là họ có 
“tâm tính hào phóng”. Họ cho đi những gì của bản thân và điều này sẽ dẫn đến hình thức 
báo đáp, hoặc có đi có lại. Một số người có thể giễu cợt và miêu tả việc này như kiểu tâm 
tính “cho để chờ được đáp lại”. Tuy nhiên, cách này lại được thể hiện bởi những người tạo 
dựng quan hệ cừ khôi. Điều đó nói lên rằng họ cho đi những gì của bản thân với nhận thức 
đôi khi sẽ không lấy lại được gì, nhưng họ vẫn thấy thích thú với cảm giác cho đi và sẵn sàng 
làm bất kể điều gì. Sự hào phóng trong tâm hồn họ khuyến khích người khác cũng trở nên 
hào phóng như vậy.  

Thông thường mọi người thích được giúp đỡ và sẵn sàng tương trợ. Tuy nhiên, họ lại 
không biết rằng việc giúp đỡ của mình là cần với người khác. Vấn đề ở chỗ chúng ta không 
biết rõ ràng về yêu cầu được giúp đỡ hoặc không biết tìm sự hỗ trợ ở đâu.  

Ví dụ 

Gần đây tôi đã làm việc với một nhóm sinh viên đại học và yêu cầu họ làm một bài tập: 
viết mục tiêu của họ ở góc phải trên cùng của tờ giấy và tên ở góc trái dưới cùng, và nối 
chúng bởi một đường mũi tên. Sau đó, dọc theo đường mũi tên này, liệt kê mỗi bước làm tức 
thời để đạt được mục tiêu đề ra. Ví dụ, sinh viên A đặt ra mục tiêu cho bản thân là trở thành 
một phi công. Do đó, một trong những bước để có được mục tiêu này là “tìm một trường học 
lái máy bay để học”. Sinh viên B lại có mục tiêu là thực hiện công việc kinh doanh ở Trung 
Quốc – nơi anh ấy sẽ đến vào năm tới. Vì vậy, một trong những bước thực hiện mục tiêu trên 
đường mũi tên đó là “học thêm về việc bán lẻ”. 
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Mỗi người trong số khoảng 20 sinh viên đặt những tờ giấy của họ lên mặt đất sát cạnh 
nhau, sau đó chia sẻ những mục tiêu và các bước họ cần để đạt được mục tiêu đó. Tiếp theo, 
họ đi một vòng để xem xét những mục tiêu của người khác. Nếu họ nhận ra một hành động 
hay một bước thực hiện mục tiêu nào đó có thể hỗ trợ, họ sẽ điền tên mình bên cạnh hành 
động hay bước thực hiện đó và viết ra một câu nói rõ ràng là họ có thể giúp như thế nào.  

Điều gây sửng sốt là có quá nhiều nguồn sẵn sàng hỗ trợ cho nhóm sinh viên đó thực 
hiện mục tiêu của mình – thứ mà trước đó họ không hề có bất kỳ ý tưởng nào. Ví dụ, một 
sinh viên trong nhóm có người anh em đã mất trong kì sát hạch bay và sinh viên này có thể 
đưa ra lời khuyên cho sinh viên A. Một sinh viên khác lại chia sẻ hiểu biết của mình về 
những mối bán lẻ và chỉ cho sinh viên B một mối bán lẻ thành công ở Trung Quốc.  

Nếu chia sẻ mục tiêu của bản thân, chúng ta sẽ có nhiều cơ hội để giành được mục tiêu 
hơn là khi chúng ta không làm điều đó.  

Định nghĩa  

Nhờ đến sự tương trợ là cách thông minh để tiết kiệm thời gian. Việc thỉnh thoảng sử 
dụng nó và theo cách có đi có lại không phải là biểu hiện yếu điểm mà là minh chứng của sự 
công khai với ý kiến phản hồi và để học hỏi từ người khác. Trong vòng một tuần tới, hãy thực 
hành việc yêu cầu được giúp đỡ ít nhất ba lần. Bạn cũng có thể yêu cầu giúp đỡ với việc giặt 
giũ, hay việc gì đó lớn hơn như mối liên hệ bạn luôn mong muốn từ ai đó. Vấn đề không phải 
là câu đáp trả với đề nghị được giúp đỡ (đồng ý hay không), mà là bạn đang cải thiện cách 
nhờ vả và khả năng của bạn trong việc tạo dựng quan hệ thông qua nhờ vả. 
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Phần 3 

Xây dựng mạng lưới quan hệ 

10. Tìm kiếm mạng lưới quan hệ 
Bảng mẫu theo dõi 

Quan điểm sai lầm phổ biến về việc tạo dựng quan hệ đó là quan điểm cho rằng nó chỉ là 
một công cụ trong kinh doanh. Bảng mẫu theo dõi là một công cụ hữu ích để miêu tả các 
mục đích đa dạng trong tạo dựng quan hệ cũng như phạm vi của các chọn lựa là sẵn có. 
Bảng mẫu này được phát triển bởi Bobo West (www.bobowest.com) và được hình thành 
từ các từ sau: 

• Các giao dịch (Transactions): bán, mua, xin được việc, kí được hợp đồng, quảng cáo,.... 

• Các mối quan hệ (Relationships): kinh doanh, âm nhạc, tình bạn, tính lãng mạn, các sở 
thích, đại học,.... 

• Sự nhận thức (Awareness): các cuộc vận động, sự viện trợ, nhân quyền, biến đổi khí 
hậu,.... 

• Sự chăm sóc (Care): y tế, chương trình hồi phục sức khoẻ, sức khoẻ tinh thần, sự tự 
lực,... 

• Tri thức (Knowledge): các mạng lưới học tập, nghiên cứu, phát triển cá nhân,... 

• Giải trí (Entertainment): âm nhạc, video, thể thao,.... 

• Tôn giáo và tâm linh (Relegion và spirittuality): thực hiện tôn giáo trực tuyến, các giáo 
phái tôn giáo, đường lối tâm linh,... 

Bản đồ Tư duy 

Một phương pháp có ích trong tạo dựng quan hệ đó là Bản đồ Tư duy, được phát triển 
bởi Tony Buzan . Phương pháp này cung cấp các cách trình bày trực quan cho phép bạn 
nhìn rõ ràng hơn những đường liên kết và các nhóm thông tin so với phương pháp trình 
bày khác. 
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Bài tập thực hành 

Hãy lấy một tờ giấy khổ A4 và viết tên bạn ở giữa một vòng tròn. Sau đó, từ tên của bạn 
sẽ đặt một liên kết “gia đình” cùng với các thành viên hiện tại trong gia đình bạn tỏa ra từ 
liên kết đó giống như hình nan hoa (như hình minh họa trang 100,101). Tiếp đến hãy xem 
bạn có bao nhiêu liên kết trực tiếp khác. Đó có thể là những hình kiểu nan hoa minh họa cho 
những người mà bạn quen biết ở chỗ làm, cùng đi nhà thờ, có cùng sở thích hoặc ở các câu 
lạc bộ. Khi đã hoàn tất các kết nối trực tiếp, hãy xem liệu bạn có thể mở rộng quan hệ với 
những ai quen biết có quan hệ trực tiếp với bạn. Ví dụ: Anh trai tôi là liên kết đầu tiên với 
tôi. Bạn của anh hẳn cũng có liên kết với anh. Vợ của bạn anh lại có liên kết với chồng của 
mình. Bạn có khả năng tìm ra và xác định được bao nhiêu kết nối từ một liên kết là tùy 
thuộc vào bạn. Từ bài thực hành này, chúng tôi khuyên bạn nên có một bản đồ của những 
người thân nhất với mình. 

Lời khuyên 
Nếu bạn tập trung vào một lĩnh vực, ví dụ như việc kinh doanh, nó hẳn đáng để bạn xây 
dựng một bản đồ cho tất cả những người có quan hệ làm ăn với bạn và hãy xem bạn sử 
dụng cách nào để kết nối những người trong mạng lưới quan hệ của mình với nhau. Và hãy 
xem liệu bạn có thể nhận ra những nhóm người khác từ những người có quan hệ làm ăn với 
bạn hay bạn có thể nhóm họ vào các nhóm khác nữa. 

Phần mềm để dựng bản đồ Tư duy (phần mềm MindMapping) 

Nếu mạng lưới quan hệ của bạn khá rộng rãi, hay khá năng động thì việc phác thảo nó 
lên giấy là có giới hạn. Nhưng sự phong phú của phần mềm bản đồ tư duy có thể giúp bạn 
giải quyết vấn đề này và phần mềm tốt nhất là MindManager (Tư duy quản lý). Bạn có thể 
xây dựng bản đồ mạng lưới quan hệ của mình bằng việc bắt đầu thiết lập các nhóm có quan 
hệ với bạn trong cuộc đời. Ngay khi đã thiết lập được mạng lưới này, bạn có thể bắt đầu tập 
trung vào từng nhóm cụ thể. Những biểu đồ sau sẽ đưa ra các ví dụ về bản đồ xây dựng từ 
phần mềm MindManager và bắt đầu bằng một bản đồ tư duy rất đơn giản. 
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Một bản đồ mạng lưới quan hệ đơn giản với những liên hệ trực tiếp chỉ có thể trông 
như thế này:  
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Nếu bạn phát triển các mối quan hệ trong gia đình mình, thì có thể bắt đầu từ những 
mối quan hệ trong đó có những kết nối mới dưới đây: 

 

Bước tiếp theo là chú thích từng mối liên hệ nhằm mô tả sự liên quan của chúng trong 
mạng lưới quan hệ. Phần mềm MindManager rất phong phú về tính năng, nó cho phép bạn 
viết thêm ghi chú, đường liên kết, màu sắc, hiệu ứng hình ảnh và sự liên kết trong các mối 
quan hệ. Sau đó, bạn có thể tìm kiếm bằng bộ lọc, màu sắc, biểu tượng, văn bản,… Đây là 
điểm mạnh của phần mềm này, nó giúp bạn truy vấn và tìm kiếm dễ dàng những mạng lưới 
quan hệ phức tạp và quan trọng hơn, nó được tùy chỉnh cho bạn. Bạn cũng có thể xuất tệp 
tin của MindManager sang phần mềm Microsoft Office (như phần mềm Word, PowerPoint, 
Project, Visio, hay Outlook) chỉ với việc nhấn một phím. Các khả năng như thế hầu như là 
không giới hạn. 

The Brain (Bộ Não) là một phần mềm tuyệt vời khác. Phần mềm này không có các tính 
năng phong phú như MindManager nhưng bù lại thì nó linh hoạt hơn về mặt thể hiện các 
mối quan hệ. 
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Những mối quan hệ mạnh và yếu 

Trong việc tạo dựng quan hệ, một trong những điểm khác biệt của nó chính là tạo dựng 
mối quan hệ “trực tiếp” và “gián tiếp ”. “Trực tiếp” đó là khi bạn tạo dựng mối quan hệ 
thẳng với người muốn liên hệ nhưng “gián tiếp” thì bạn phải thông qua một người trung 
gian. 

Các nhà tâm lý học đã khám phá ra một điều khá lí thú, quan hệ gián tiếp có thể hữu 
dụng hơn quan hệ trực tiếp trong việc giúp bạn đạt được những mục tiêu đề ra. Câu hỏi đặt 
ra là tại sao lại như vậy? Bởi những người tạo dựng quan hệ trực tiếp thường có cùng sở 
thích với bạn. Họ chỉ biết đến những người có cùng sở thích hay là những người mà bạn 
cũng biết, họ chỉ có những nguồn cũng như lượng thông tin giống bạn. Trái lại, “các mối 
quan hệ yếu” thì lại hữu ích với những người bạn không quen biết, họ có thể tiếp nhận 
những kinh nghiệm quý báu bên ngoài trải nghiệm của bạn và cũng có thể có những nguồn 
cũng như lượng thông tin mà bạn không thể có được. Sự đa dạng này làm phong phú thêm 
mạng quan hệ của bạn, nó là những điều quí giá bạn có được trong cuộc đời hay trong công 
việc. 

“Hơn 25% người tìm được việc làm thông qua việc tạo dựng quan hệ, họ nhận được giới 
thiệu từ những người mà họ gặp cách một năm một lần hay thậm chí còn ít hơn” 

Đại học Dublin, Cao đẳng Trinity, Dịch vụ tư vấn việc làm 

Bí quyết để mở rộng tối đa mạng lưới quan hệ là liên hệ với các mối quan hệ “yếu” – 
những người không có mối quan hệ thật mạnh mẽ với bạn. Tuy nhiên, hãy liên hệ với họ 
thông qua các mối quan hệ mạnh của bạn nếu có thể. Những người có thể liên kết bạn với 
người khác được gọi là các đầu mối quan hệ. 

Các đầu mối quan hệ 

Về cơ bản, các đầu mối quan hệ không có quyền truy cập thông tin trực tiếp, song họ lại 
đóng vai trò giống như các trung gian hay người môi giới liên hệ giữa những người có cùng 
lợi ích. 

Ví dụ 

Một ví dụ về đầu mối quan hệ đó là “bà mối”. Để giúp những cặp đôi hoàn hảo đến với 
nhau, một bà mối khôn khéo phải có được niềm tin của cả hai người (đó có thể là bạn đời 
trong tương lai của mình). Bà mối phải biết được sở thích cũng như ưu điểm của họ và có khả 
năng đưa ra quyết định dựa trên điều có thể hiệu quả với cả hai bên. Khi quan hệ được thiết 
lập, bà mối sẽ không tham gia vào mối quan hệ đó nữa và đôi bạn đời sẽ sống hạnh phúc mãi 
mãi kể từ đó. 

Từ bản đồ mạng lưới quan hệ của mình, bạn hãy thử xác định xem ai là đầu mối liên hệ 
sẵn có  người có thể giúp các yêu cầu của bạn được người thứ ba biết đến. Thêm vào đó, 
bạn hãy cố gắng tìm hiều xem việc thiết lập mối quan hệ này có lợi ích với họ như thế nào. 
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Điểm thú vị là thông qua những đầu mối liên hệ, chúng ta có thể tiếp xúc với bất kỳ ai 
mà chúng ta mong muốn. Điều này đã dẫn tới sự ra đời của thuyết “Sáu cấp độ của sự chia 
cắt” (xem trong ô phía dưới). Nếu thuyết đó là đúng và để sử dụng nó trong thực tiễn, bạn 
chỉ cần gửi yêu cầu của mình tới người có khả năng truyền yêu cầu đó đi và từ đó thì chuỗi 
dây chuyền được tiếp tục. 

Sáu cấp độ của sự chia cắt 
Thuyết này cho rằng bất cứ người nào trên trái đất này cũng có thể thiết lập mối quan hệ 
với bất kỳ ai thông qua một mắt xích gồm những mối quen biết và nó không cần quá năm 
người trung gian. Thuyết này được viết năm 1929 trong truyện ngắn Những mắt xích của 
nhà văn người Hungary, Frigyes Karinthy. 
Trong năm 1967, nhà xã hội học người Mỹ, Stanley Milgram đã nghĩ ra một phương pháp 
mới để kiểm tra học thuyết này và ông gọi đó là “Vấn đề trong thế giới nhỏ bé của chúng ta 
”. Ông đã chọn ngẫu nhiên một người ở giữa phía Tây của Mỹ để gửi một gói bưu kiện tới 
nơi xa lạ ở tận Massachusetts. Người gửi chỉ biết tên người nhận, nghề nghiệp và nơi ở 
chung chung của họ. Họ được hướng dẫn để gửi gói bưu phẩm đó tới một người họ biết dựa 
trên cơ sở tên thánh có thể là một người trong số các bạn của họ. Người được chọn ra đó 
sau khi nhận gói bưu kiện cũng làm tương tự như vậy đến tận khi gói bưu kiện trên được 
chuyển tới người nhận nó. 
Mặc dù người tham gia mong đợi những mắt xích của mối quan hệ bao gồm ít nhất hàng 
trăm người trung gian nhưng nó chỉ chuyển được trung bình khoảng năm đến bảy người 
trung chuyển là cùng. Những nhìn nhận cũng như phát biểu về thuyết “Sáu cấp bậc của sự 
chia cắt” của Milagram đã được đăng trên tờ Psychology Today. Mặc dù những nhìn nhận 
của ông ít được biết đến nhưng thuyết “Sáu cấp bậc của sự chia cắt” đã đi vào hầu hết các 
nền văn hóa hiện nay. 
Năm 2001, Giáo sư Duncan Watts, Đại học Columbia đã tiếp tục công trình nghiên cứu của 
ông về ngôn ngữ học và tái hiện lại những thí nghiệm của Migrant trên Internet. Watts đã 
sử dụng một e-mail giống như gói bưu kiện được gửi đi và kết quả thật ngạc nghiên, có tới 
48. 000 người gửi, truyền tải được 19 mục tiêu đề ra (ở 157 quốc gia). Watts nhận ra rằng 
số người trung chuyển trung bình chỉ có sáu. 
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11. Các nhóm tạo dựng quan hệ 
Một trong những cách tổ chức thường xuyên nhất để tạo dựng quan hệ là thông qua 

việc sử dụng các nhóm quan hệ. Chúng dựa theo đặc điểm quan hệ từ “các nhóm có quan hệ 
làm ăn” với việc nhấn mạnh đến hoạt động kinh doanh hay quảng bá hình ảnh công ty và 
các sản phẩm, tới các địa điểm dành cho việc “tạo dựng quan hệ xã hội” ở đó nhấn mạnh 
đến việc chia sẻ thông tin hoặc xây dựng các mối quan hệ xã hội. Dù là tạo dựng quan hệ 
trên Internet hay đối mặt trực tiếp ngoài đời thì điều quan trọng là bạn phải lựa chọn đúng 
nhóm người hay diễn đàn để tham gia.  

Tiết kiệm thời gian 
Trước khi tham gia vào việc tạo dựng quan hệ, bạn hãy tự hỏi bản thân những câu hỏi sau 
đây: 
1. Nhóm bạn tham gia có liên quan gì tới mục đích của bạn trong việc tạo dựng quan hệ hay 
không? Hãy nhớ xác định mục tiêu của bạn trong việc tạo dựng quan hệ. Tư cách thành viên 
của bạn trong mỗi nhóm sẽ có một mục tiêu khác nhau, nhưng nó có giúp bạn đến gần hơn 
mục tiêu mà bạn vừa xác định hay không? 
2. Người đứng ra tổ chức nhóm liệu có chia sẻ trước thông tin về những người sẽ tham gia 
buổi họp hay sự kiện đó không? Nếu những thông tin trên không được đưa ra, bạn nên yêu 
cầu được chia sẻ. Điều này cho phép bạn quyết định có nên tham gia những buổi họp cụ thể 
hay không. Ngoài ra, bạn có được sự chuẩn bị thiết yếu và tiết kiệm thời gian nếu ở đó 
không có những người bạn không muốn quan hệ.  
3. Có phải tất cả các buổi họp mặt đều bắt buộc bạn phải tham dự hay bạn có thể tham dự 
những buổi tùy theo ý muốn của mình? Điều quan trọng là đôi khi hội viên của một tổ chức 
thì phải thường xuyên có mặt ở đó, ngay cả khi việc này làm lãng phí thời gian của bạn. 
4. Việc là thành viên của hội có đáng đồng tiền bạn bỏ ra không? Nếu tham gia hội mà mất 
phí sinh hoạt là 1 triệu đồng/năm và một năm sinh hoạt hai lần, nhưng bạn không thấy nó 
có liên quan gì đến nhu cầu của mình thì liệu đó có phải là cách hiệu quả nhất để dùng số 
tiền đó không? Nếu người đứng ra tổ chức có thái độ vui vẻ và thoải mái khi liên hệ bạn với 
một thành viên trong nhóm để thảo luận về những lợi ích có được khi tham gia vào nhóm, 
thì đó là cách tốt nhất để khám phá rằng liệu đó có phải là một diễn đàn dành cho bạn. 
5. Cơ hội để tạo dựng quan hệ và việc duy trì nó sẽ lấy đi của bạn bao nhiêu thời gian? 
Chúng ta có thể dành cả ngày để tạo dựng quan hệ nếu cần thiết, nhưng liệu việc tạo dựng 
quan hệ đó có giúp bạn đến gần mục tiêu của mình hơn? Bạn có muốn lên mạng cả ngày để 
duy trì các mối liên hệ và gửi nhận xét của mình trên các blog không? 

Phần lớn tiêu chí cho việc chọn ra diễn đàn phù hợp với bạn phụ thuộc vào cá tính của 
bạn. Rất nhiều người nhận thấy viễn cảnh trong việc thiết lập quan hệ mặt đối mặt là đáng 
sợ và họ thích sử dụng công nghệ như một phương tiện để quan hệ với mọi người ở diện 
rộng hơn. Nhưng thông thường việc tiếp xúc mặt đối mặt, gạt bỏ máy tính khỏi mối quan hệ 
sẽ làm mối quan hệ trở nên sâu sắc hơn.  
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Những mạng lưới quan hệ mặt đối mặt 

Dưới đây là một vài nhóm mà qua đó bạn có thể có được những cơ hội trong việc tạo 
dựng quan hệ:  

• Những nhóm cộng đồng ở địa phương; 

• Các phòng thương mại cấp cơ sở/ Phòng thương mại cấp cao; 

• Các hiệp hội công nghiệp; 

• Hiệp hội chuyên nghiệp; 

• Mạng lưới quan hệ gồm các nhân viên trong công ty; 

• Các câu lạc bộ, bao gồm cả câu lạc bộ tạo dựng quan hệ; 

• Các sự kiện có sự tham gia của những diễn giả/hội nghị. 

Danh sách này không liệt kê được hết các nhóm quan hệ, vì vậy điều cần thiết là phải 
hiểu rõ về các mục tiêu của bạn trong tạo dựng quan hệ để từ đó có thể lựa chọn một nhóm 
phù hợp. 

Một cách khác để tìm được các nguồn trong việc tạo dựng quan hệ đó là tìm kiếm trong 
các tạp chí công nghiệp và các ấn phẩm kinh doanh nơi thông tin của nhóm hay cuộc hội 
họp được quảng cáo. Cơ hội cũng có thể đến từ những buổi hội nghị nơi mọi người được 
yêu cầu chia sẻ thông tin chi tiết và thông tin liên hệ của họ với người khác. Đôi khi chúng ta 
có thể nhờ người khác gợi ý về người mà mình nên gặp hay nhóm nên tham gia, hoặc dự 
một phiên họp để xem liệu buổi họp đó có đáng cho chúng ta tham gia trong thời gian lâu 
hơn hay không.  

Lời khuyên 
Một cách khác để biết các sự kiện hay buổi họp nào đang diễn ra trong ngành của bạn là 
đăng ký nhận thư, trong đó có các thông tin mới từ những sự kiện, buổi họp đó. Những bức 
thư kiểu này thường có các thông tin hữu ích về con người, câu chuyện về sự thành công và 
tất cả những thông tin đó thường là miễn phí. Để tránh nhận được quá nhiều thư miễn phí 
kiểu này, bạn hãy tạo một địa chỉ e-mail riêng miễn phí để chứa chúng. Việc này sẽ giúp bạn 
giữ được tính riêng tư cho hòm thư cá nhân của mình. Hãy chọn ra năm hoặc sáu người 
đứng đầu các nhóm hay các hiệp hội chuyên nghiệp trong ngành của bạn để đăng kí nhận 
thư từ họ. 

Điều gì xảy ra tại một sự kiện của nhóm hay trong việc tạo dựng quan hệ? 

“Đến đây tôi trở thành một chuyên gia” ‒ Damien Senn nói. Sau khi tiến thành công việc 
kinh doanh trên mạng, ông bắt đầu tìm kiếm một niềm đam mê khác, truyền cảm hứng cho 
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mọi người và lập nên “Web thứ tư hàng tuần” một nhóm tạo dựng quan hệ và hỗ trợ cho các 
nhà kinh doanh khác trên mạng.  

Câu lạc bộ này gặp nhau hàng tháng và lôi cuốn khá nhiều người thuộc các thành phần 
khác nhau nhưng cùng chung mối quan tâm đến Internet. Các sự kiện diễn ra thân mật 
không theo nghi thức và dĩ nhiên không gây áp lực cho người tham gia. Mọi người nói 
chuyện với những người họ muốn và bất kỳ điều gì họ thích. Không có điều gì là gò bó. Theo 
Damien, điều lý thú trong cách tạo dựng quan hệ này đó là bạn có thể kết thúc việc nói 
chuyện với bất kỳ ai mà bạn muốn. 

Sau đây là những gợi ý của Damien về thành công trong việc tạo dựng quan hệ ở các sự 
kiện của nhóm ông sáng lập.  

Lời khuyên 
1. Bạn cho đi cái gì thì sẽ nhận lại cái đó! 
Đây là nguyên tắc số 1 để buổi họp dành cho việc tạo dựng quan hệ đó được trọn vẹn! Nếu 
bạn ngồi một chỗ và đợi người  
khác đến với mình, thì bạn không thể có được gì nhiều từ việc tham gia vào nhóm. Đừng e 
dè, hãy nhớ rằng đó là một môi trường thân thiện và có tính hỗ trợ. Hãy khởi đầu bẵng việc 
giới thiệu bản thân bạn với những người mới và quan trọng hơn cả là phải thấy thoải mái! 
2. Hãy là chính mình 
Bạn không là ai khác ngoài chính mình. Hãy chân thành và mọi người sẽ cảm nhận được 
bạn là ai. Không hề có vấn đề gì với việc bạn ở vào giai đoạn nào mà chỉ cần bạn có khao 
khát mãnh liệt được phát triển và trưởng thành. Những người tham gia sự kiện có mức độ 
trải nghiệm khác nhau, từ người mới gia nhập cho đến người đã có kinh nghiệm, song tất cả 
đều có thể đạt được một điều gì đó. 
3. Quan tâm đến người khác một cách chân thật 
Bí quyết then chốt trong tạo dựng quan hệ là quan tâm đến người khác một cách chân thật. 
Khi bạn chân thành lắng nghe và hiểu được nơi xuất thân của một người thì bạn sẽ ở trong 
tâm thế tốt hơn nhiều để giúp đỡ người đó trong suốt chặng đường của họ, hay biết được 
họ có thể giúp gì cho bạn. Và bạn càng giúp mọi người nhiều bao nhiêu, họ càng sẵn lòng 
giúp đỡ bạn bấy nhiêu. 
4. Chia sẻ kiến thức, nguồn tài nguyên và cả các mối liên hệ bạn có 
Hãy đến buổi gặp mặt đó với quan điểm hào phóng. Chia sẻ nguồn tài nguyên, tri thức, 
những mối liên hệ bạn có và làm điều tốt nhất có thể để buổi tối đó là một trải nghiệm đáng 
giá cho tất cả mọi người bạn gặp. Và hãy nhớ rằng, một trong những bí quyết trong cuộc đời 
là bạn càng cho đi nhiều thì càng nhận được nhiều. 
5. Nắm rõ mục tiêu của bạn đối với buổi tối đó 
Đi đến mỗi buổi gặp mặt với một ý niệm rõ ràng về những gì bạn muốn có được từ nó là 
điều rất quan trọng. Có thể bạn muốn có câu trả lời cho một câu hỏi cụ thể hoặc có một đối 
tác kinh doanh mới. Nếu bạn nắm rõ mục tiêu của bạn, cả hiện tại lẫn tương lai, bạn hẳn sẽ 
thu hút được những người có thể giúp mình tốt hơn.  
6. Mang theo danh thiếp của mình 
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Hãy chắc rằng bạn mang theo những tấm danh thiếp bên mình để đưa cho những người bạn 
muốn liên hệ. Hãy đảm bảo trên đó có tên, số điện thoại, địa chỉ email và tên miền website 
nếu bạn có. Nếu bạn chưa có danh thiếp thì trên phố có rất nhiều hàng in ấn hay những 
người bán đồ dùng văn phòng làm công việc in ấn này 
7. Tham dự đều đặn 
Hãy đối mặt với nó, không ai có thể điều hành công việc kinh doanh thành công mà chỉ dựa 
vào bản thân họ. Chúng ta đều cần đến sự giúp đỡ và hướng dẫn trong quãng thời gian bạn 
kinh doanh. Các mối quan hệ, các đầu mối liên lạc, và các mạng lưới quan hệ rất quan trọng 
với bạn vì vậy hãy đi tham dự các buổi gặp mặt thường xuyên. 
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12. Tạo dựng quan hệ trong cộng đồng ảo 
Chia sẻ thông tin chính là chìa khóa cho việc tạo dựng quan hệ và cuộc cách mạng lớn 

nhất trong những năm gần đây là việc sử dụng các cơ hội trên mạng và truy cập vào cộng 
đồng ảo. Đối với thế hệ trẻ đây là điều bình thường, nhưng với những người lớn tuổi có lẽ 
cũng cần học sử dụng mạng và khám phá những cơ hội từ thế giới ảo đó.  

Các Blog 

Blog (viết gọn của web log) lúc khởi đầu giống như một nhật ký trực tuyến nhưng sau 
một quá trình phát triển và mở rộng theo nhu cầu người sử dụng nó đã tiến triển nhiều hơn 
thế. Tháng 5/2007, người ta ước tính có hơn 71 triệu blog tồn tại trên mạng, vì vậy nó trở 
thành một điều tuyệt vời để tạo dựng mạng lưới quan hệ.  

Hiện nay blog được xem là một công cụ quan trọng bạn cần có trong chiến lược tiếp thị 
của mình, các blog được các cá nhân sử dụng như những nhật ký trực tuyến hoặc là một nơi 
để họ công khai thể hiện quan điểm của mình về bất kỳ đề tài gì.  

Khi đã lập blog cho riêng mình, điều đầu tiên bạn cần làm là cho mọi người biết nó đã và 
đang hoạt động và bạn muốn nghe ý kiến của họ. Một cách tuyệt vời để bắt đầu là gây sự 
chú ý cho blog của bạn. Điều này nghĩa là làm cho các cỗ máy tìm kiếm trên mạng biết bạn 
vừa cập nhật thông tin trên blog của mình.  

Sau đó, những cỗ máy tìm kiếm này sẽ nhận thông tin đó và đưa blog của bạn lên thứ 
hạng cao hơn. Điều này sẽ giúp những người muốn tìm kiếm một chủ đề có trong blog của 
bạn dễ dàng hơn.  

Trên bất cứ blog nào cũng có một nơi để mọi người ghé thăm và lưu lại những lời bình, 
giống như những gì bạn có thể làm trên blog của họ. Với việc làm như vậy thì những người 
này sẽ để lại đường dẫn đến các trang của họ. Khi người khác thấy đường dẫn và ghé thăm 
thì đồng thời họ cũng đem đến những kết nối khác cho mọi người thông qua Internet. 

Hãy truy cập vào blog của mọi người và đưa ra lời nhận xét cùng với đường dẫn của 
bạn. Nếu mọi người thấy hứng thú với những gì bạn viết thì họ sẽ theo đường dẫn đó để 
đến với blog của bạn. Thật nhanh chóng bạn đã đưa người khác và bạn của họ đến với blog 
của bạn. 

Bạn cũng có thể để các liên kết trên blog của mình những liên kết bạn cho là thú vị với 
mọi người. Việc này giúp mạng của bạn có thêm một liên kết khác và đặt kết nối của bạn 
trên các trang và blog của mọi người – đây chính là một liên kết khác.  
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Lời khuyên 

Nếu bạn có một website hay một blog, hãy kết nối chúng tới những cái khác. Điều này khiến 
sự hiện diện của bạn trong “những con mắt” của các cỗ máy tìm kiếm rõ ràng hơn và mọi 
người cũng tìm thấy bạn dễ hơn. 

Bạn có thể làm bất kỳ điều gì nhưng không nên bắt đầu viết blog mà lại không cập nhật 
chúng. Nếu một blog mà không được cập nhật trong vòng hai tháng chúng sẽ giống như một 
thị trấn hoang tàn ở vùng hoang dã. 

Để có được một kết quả tốt từ blog của mình, bạn hãy nghĩ về nó như một cửa hàng 
luôn có nhiều khách ra vào ngắm nghía. Tất cả các kết nối và việc tạo tiếng vang là những 
cách để lôi cuốn mọi người truy cập vào trang của bạn. Với ý nghĩ đó trong đầu thì bạn đừng 
quên gửi thư điện tử cho các đầu mối liên hệ và báo cho họ biết rằng bạn vừa cập nhật blog 
của mình để họ tiếp tục quay lại xem nó. 

Nên ý thức được hậu quả của blog và tính chất gây ảnh hưởng của nó đến mọi người 
(không chỉ riêng những độc giả đã lựa chọn blog của bạn). Ngày càng có nhiều nhà tuyển 
dụng chú ý đến blog của các ứng cử viên trong quá trình tìm hiểu về lai lịch của họ. Sự chia 
sẻ công nghệ chính là việc đảm bảo cho triển vọng tuyển dụng của bạn. Nếu bạn chỉ than 
vãn trên blog rằng công việc chán nản, thì hẳn bạn sẽ không ngạc nhiên nếu người tuyển 
dụng nhìn nhận không tốt về điều này.  

Tạo lập một blog 

Làm thế nào để lập một blog? Có rất nhiều trang web cung cấp những blog miễn phí 
(xem phụ lục). Dưới đây là chỉ dẫn để thiết lập một blog miễn phí.  

• Truy cập vào địa chỉ www.blogger.com 

• Kích chuột vào nơi chỉ dẫn “Giờ Hãy Tạo Lập Blog Của Bạn” 

• Điền thông tin người sử dụng. Bạn có thể ghi một tên bất kỳ mà bạn muốn và sử 
dụng tên này để đăng nhập vào blog.  

• Chọn mật khẩu. Mật khẩu phải chứa đựng ít nhất 6 ký tự. Cố gắng sử dụng cả chữ và 
con số với nhau, mật khẩu không nên đặt quá dễ dàng cho người khác có thể đoán ra. 

• Chọn tên hiển thị khi đăng nhập. Tên sẽ được sử dụng để đăng nhập vào blog, vì vậy 
hãy chọn tên hiển thị giữ được đặc tính nhận diện riêng của bạn. Cũng nên hạn chế việc sử 
dụng lại họ hoặc tên của bạn, nếu có thể dễ dàng thiết lập blog với họ của bạn thì hãy chọn 
một cái tên khác.  

• Nhập một địa chỉ e-mail. Bạn cần phải đăng ký và sau đó có thể thay đổi theo ý thích 
riêng vì e-mail sẽ không hiển thị với người xem.  
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• Đọc kỹ điều khoản của dịch vụ, sau đó nhấn kích chuột vào nút chỉ định bạn đã hoàn 
thành.  

• Kích chuột vào chữ “tiếp tục”  

• Hãy đặt cho blog của bạn một tiêu đề. Bạn sẽ thể hiện tiêu đề này ở phần đầu của 
blog.  

• Chọn miền địa chỉ cho blog. Miền địa chỉ hiện thị ở trên thanh địa chỉ của trình 
duyệt: http://yourblogspacename.blogspot.com  

• Chọn mẫu. Chọn mẫu blog phù hợp với ý muốn của bạn. Nếu bạn không thích bất 
kỳ kiểu mẫu nào thì hãy chọn lấy một kiểu và khởi động vì bạn sẽ đư ợc chỉ dẫn để có thể 
thay đổi theo ý thích riêng của mình.  

Lời khuyên 
Hãy cân nhắc việc thiết lập một e-mail cho blog của bạn, nó sẽ giúp bạn tránh được những 
kẻ quấy rối. 

Khi blog của bạn được tạo cũng là lúc bạn sẵn sàng thay đổi về thông tin cá nhân và bắt 
đầu đăng bài.  

Đăng bài cho blog 

• Kích chuột vào “bắt đầu đăng bài” khi blog vừa được lập xong. 

• Tạo ra một tiêu đề trên blog và viết nội dung cho lần đăng đầu tiên trong hộp thư 
thoại. 

• Kích chuột vào “đăng bài”, bài viết của bạn sẽ được hiển thị trên blog và dễ dàng tìm 
thấy qua các trang web.  

• Mỗi lần đăng bài lên blog bạn phải để chế độ công khai trước khi đưa lên trên trang 
web.  

Những liên kết 

http://en.wikipedia.org/wiki/Blog 

www.blogtiengviet.net 

www.blogger.com 

www.360.blog.com 
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Diễn đàn 

Diễn đàn giống như những phòng chat nơi bạn có thể chia sẻ, trao đổi quan điểm và ý 
kiến của mình với mọi người. 

Diễn đàn không phải là một trang web như chức năng thông thường của nó hoặc tồn tại 
dưới dạng một trang web mà diễn đàn được hoạt động dựa trên một đề tài. Ví dụ: Diễn đàn 
lamchame, diễn đàn webtretho, traitimvietnam... Có hàng nghìn diễn đàn với nhiều chủ đề 
xác định mà bạn có thể tưởng tượng ra. 

Bạn thường tìm đến một diễn đàn trong trang web cho phép người xem trao đổi quan 
điểm với nhau và thường đưa ra các giải pháp cho nhiều vấn đề hoặc họ sẽ đưa các vấn đề 
đó lên diễn đàn. Những trang web bán sản phẩm chuyên dụng là một ví dụ điển hình. 
Thường thì những thắc mắc của người tiêu dùng sẽ được giải đáp nhanh chóng qua người 
tiêu dùng khác trong diễn đàn.  

Giống các blog, dựa vào việc để lại nhiều lời bình luận và đường dẫn, sẽ khiến bạn dễ 
dàng được tìm thấy trên các công cụ tìm kiếm và nâng cao vị thế của mình trong diễn đàn.  

Những liên kết 

http://en.wikipeadia.org/wiki/internet-forum 

Wikis 

Wikis là những trang web cho phép mọi người hoặc một nhóm người ( gia đình, câu lạc 
bộ hoặc những tổ chức) truy cập vào để xem xét, trao đổi và chỉnh sửa thông tin. Đây là một 
phương tiện truyền thông hữu ích trong hoạt động mạng. Nó cho phép các thành viên trong 
một quốc gia có thể truy cập và chỉnh sửa những thông tin mới nhất, giúp các thành viên 
khác được cập nhật thông tin.  

Giống với blog và diễn đàn, bạn có thể trình đường dẫn từ các wikis khác đến trang web 
của mình để phát triển mạng lớn mạnh hơn.  

Những liên kết  

http://en.wikipeadia.org/wiki/Wiki 

www.wiki.org/wiki.cgi?whatlsWiki 

www.wikihow.com/start-a-Wiki 

MySpace 

MySpace được xếp vào hàng thứ sáu trong những trang web bằng tiếng Anh phổ biến 
nhất trên thế giới. Rõ ràng đây là một nơi lý tưởng cho hoạt động mạng. Được tạo ra giống 
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như một mạng xã hội quốc tế cung cấp cho người dùng hoạt động tương tác với người sử 
dụng và bạn bè: chia sẻ thông tin cá nhân, blog, thành lập các nhóm, ảnh, âm nhạc và video.  

Trang web này đã trở nên rất phổ biến, đặc biệt nó chiếm được cảm tình của những 
người trẻ tuổi.  

Những liên kết  

http://en.wikipeadia.org/wiki/ 

www.myspace.com 

Nghi thức mạng 

Nghi thức mạng là một thuật ngữ được phát triển từ nghi thức trên Internet hoặc có thể 
hiểu nó giống như một hướng dẫn cho các hành vi trên mạng, đặc biệt phổ biến trong các 
phòng chat, những bảng truyền tin, diễn đàn và thậm chí cả thư điện tử. Ví dụ điển hình đó 
là không nên đăng bài bằng chữ viết hoa, điều này giống như việc la hét ầm ĩ hoặc lặp đi lặp 
lại một điệp khúc quảng cáo trên mạng. Dưới đây là đường dẫn tham khảo để giúp bạn nâng 
cao hiểu biết của mình về những quy tắc và hướng dẫn cư xử này.  

Những liên kết  

http://en.wikipeadia.org/wiki/Netiquette 

http://tools.ietf.org/html/rfc1855 

www.netmanners.com 

Phần mềm truyền thông trực tiếp  

Truyền thông trực tiếp (IM) là một trong những khuôn mẫu trong giao tiếp có sự tích 
hợp giữa chức năng thư điện tử và gọi điện. Có rất nhiều thương hiệu nổi tiếng như: 
Window Live Messenger, Yahoo Messenger, Skype và Google Talk. Tất cả những phần mềm 
trên đều có khả năng kết nối mọi người dễ dàng với nhau bất chấp khoảng cách địa lý. Giao 
tiếp thông qua phần mềm IM cũng giống như bạn đang ngồi nói chuyện với một ai đó mà 
không cần đến điện thoại. Ưu điểm của IM là ít gây khó chịu hơn so với việc gọi điện thoại. 
Tất nhiên, một số phần mềm IM cũng cho phép chúng ta thực hiện hội thoại bằng giọng nói 
và nếu cả hai người có webcam thì có thể nhìn thấy nhau trong lúc trò chuyện. 

IM là một công cụ rất mạnh trong việc quản lý mạng lưới của bạn, bởi giao tiếp đóng vai 
trò kết nối mạng lưới sẽ gần gũi với bạn hơn. Bạn có thể giao tiếp tốt với mạng lưới của 
mình như thế nào? Ở mức độ thường xuyên? Sự gắn kết trong mạng lưới của bạn vững vàng 
ra sao? Bạn có sử dụng phần mềm truyền thông trực tiếp không? Nếu chưa thì bạn nên áp 
dụng ngay vào các công cụ hoạt động mạng của mình. Nếu đang sử dụng thì dưới đây là một 
số cách giúp bạn tận dụng hiệu quả hơn.  
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Lời khuyên 

Tổ chức lại những mối liên lạc giao tiếp thành các nhóm rõ ràng 

• Kiểm soát trạng thái trên mạng giúp mọi người biết được khi nào bạn rảnh rỗi để tiếp 
chuyện. 
• Lưu và xem lại những hội thoại then chốt, sau đó nâng cao giá trị của những hội thoại tiếp 
theo. 
• Tôn trọng thời gian và tình trạng của mọi người, đừng làm phiền khi họ đang bận rộn. 
• Cố gắng nâng cao sự thú vị cho những cuộc hội thoại của bạn với mọi người. 

Để có những hiểu biết chung nhất về phần mềm truyền thông trực tiếp và một số những 
liên kết hữu ích hãy tham khảo các trang dưới đây. 

Những liên kết  

http://en.wikipeadia.org/wiki/instant-messaging 

www.google.com/talk 

www.skype.com 

http://messenger.yahoo.com 

http://messenger.live.com 

Danh sách thư điện tử  

Danh sách thư điện tử là phương pháp mở rộng một cuộc thảo luận mà không cần 
người sử dụng phải đăng nhập trong diễn đàn. Phản hồi đơn giản bằng thư điện tử đến 
nhóm giúp cho cuộc thảo luận được tiếp diễn. Danh sách thư điện tử mang lại những cơ hội 
tuyệt vời trong hoạt động mạng với ba ví dụ điển hình: Yahoo Gourp, MSN Gourp và Google 
Group.  

Những liên kết  

http://en.wikipedia.org/wiki/Electronic-mailing-lists 

http://group.google.com 

http://group.yahoo.com 

http://group.msn.com 

Phòng chat 

Các phòng chat cũng giống như những buổi gặp gỡ trực tiếp nơi bạn có thể tổ chức hội 
nghị hoặc các buổi gặp gỡ với những người quen hoặc chưa quen biết. Theo cách nói 
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chuyên môn, phần mềm IM và diễn đàn trực tuyến cũng có thể được coi là một tập hợp con 
của phòng chat. Thông qua trải nghiệm, chúng ta đang nói đến kiểu phòng chat trực tiếp 
truyền thống như IRC (Internet Relay Chat), trong đó mọi người không cần phải có mặt ở 
phòng họp (không giống với nhắn tin trực tuyến). Các phòng chat trực tuyến cung cấp một 
cơ chế dành cho những người lạ mặt không cần đến sự hiện diện thực và mở rộng mạng 
giao tiếp của bạn theo cách khác.  

Những liên kết  

http://en.wikipeadia.org/wiki/chat-rooms 

http://en.wikipeadia.org/wiki/IRC 

www.mirc.com 

http://chat.yahoo.com 

www.paltalk.com 

Mạng xã hội với việc tạo dựng quan hệ kinh doanh 

Có rất nhiều mạng xã hội, nhưng chỉ có LinkedIn là mạng nổi trội về định hướng chuyên 
nghiệp cho kinh doanh. Đây là một công cụ nổi bật trong mạng lưới phát triển sự nghiệp và 
kinh doanh. LinkedIn có thể đáp ứng đầy đủ những yêu cầu của người sử dụng từ việc duy 
trì quan hệ với đối tác, đồng nghiệp, tìm việc làm, tuyển dụng đến quảng cáo. 

Do tính chất đa dạng về đặc điểm và lợi ích của LinkedIn, để tiếp cận thông tin bạn nên 
truy cập theo một số đường dẫn sau đây.  

Những liên kết 

http://en.wikipedia.org/wiki/linkedIn 

www.linkedin.com 

www.linkedin.com/static?key=tour_flash 

www.rickupton.com/linkedin-tips.html 

www.linkedintelligence.com 

Hãy giữ cho bản thân được an toàn trong cộng đồng ảo 

Hãy làm một người tốt và nếu không thể thì ít nhất nên giữ an toàn cho bản thân. 
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Câu trâm ngôn mang tính răn dạy này được áp dụng vào những hoạt động của bạn 
trong cộng đồng ảo. Vế thứ nhất (hãy là một người tốt) nghĩa là bạn phải nhạy cảm với nơi 
bạn đến và với những người bạn giao tiếp. Vế thứ hai (giữ an toàn cho bản thân) là việc 
thấu hiểu nhu cầu bảo vệ quyền riêng tư. Để có được lời khuyên chi tiết hơn, bạn hãy theo 
những đường dẫn sau đây. 

Những liên kết  

www.selfhelpmagazine.com/articles/internet/internetsupportgroup2.html 

www.wiredsafety.org 

http://groups.msn.com/stayingSafeOnline 
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Phần 4 

Thực hành tạo dựng quan hệ 

13. Danh thiếp 
Trước khi cố gắng đưa hoạt động tạo dựng quan hệ vào thực tiễn, bạn cần phải có danh 

thiếp. Một tấm danh thiếp đẹp là phương tiện để bạn trao đổi địa chỉ, thông tin liên lạc có 
tính chất lịch thiệp và để chắc chắn về việc giữ liên lạc giữa hai người. Danh thiếp chính là 
hình ảnh và “thương hiệu” của bạn, vì thế bạn nên dành thời gian chỉnh sửa sao cho nó thật 
ưa “nhìn”. 

Lời khuyên 
Để những tấm danh thiếp của bạn không bị cũ rách, thì việc có hộp để đựng chúng là rất 
hữu ích. Ngoài ra, bạn cũng nên có túi để chứa các danh thiếp nhận được cho tới khi bạn có 
thể sắp xếp chúng. Bằng các này bạn sẽ không khó khăn khi tìm kiếm chúng hay tình cờ đưa 
tấm thiệp của ai đó cho một đầu mối quan hệ mới mà không phải là giữ nó cho chính mình! 

Những điều gì làm nên một tấm danh thiệp tuyệt vời?  

• Danh thiếp phải thể hiện được thương hiệu. 

• Trông phải dễ nhìn với thông tin được sắp xếp rõ ràng và dễ đọc. 

• Quý danh, tên công ty, chức vụ và địa chỉ liên hệ phải được mở đầu và trình bày chi 
tiết. 

• Danh thiếp phải được thiết kế phù hợp, không lộn xộn. 

• Nếu là danh thiếp màu phải đảm bảo các màu sắc được phối chuẩn và hợp gu của bạn. 

• Chất lượng của danh thiếp phải là loại tốt, bền. 

Lời khuyên 
Nếu bạn đang phân vân giữa các công việc hoặc đang tìm kiếm việc làm, hãy tạo một danh 
thiếp đơn giản in địa chỉ liên lạc chi tiết cùng với số điện thoại di động. Điều này thể hiện sự 
chuyên nghiệp của bạn hơn là đưa một danh thiếp in địa chỉ công ty cũ. Hãy lọc những 
thông tin không còn thực tế ra khỏi tấm danh thiếp của bạn. 
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Danh thiếp không đạt tiêu chuẩn 

• Quá lộn xộn 

• Khó đọc 

• Chất lượng kém dễ bị nhăn và hỏng 

• Phối mầu không tốt danh thiếp sẽ khó đọc 

• Không tạo ấn tượng về hình ảnh cá nhân và công ty. 

Lời khuyên 
Bạn hãy sao chép một tấm danh thiếp rồi hỏi ý kiến, cảm nhận của bạn bè hoặc đồng nghiệp 
về hình ảnh cũng như cách trình bày của nó. Hãy hỏi xem hình ảnh đó thể hiện điều gì và 
tiếp thu gợi ý của họ để làm tấm danh thiếp đẹp hơn. 

Cân nhắc trước khi trao danh thiếp 

Đừng trao danh thiếp cho tất cả mọi người mà không quan tâm suy xét gì cả. Bạn nên 
đưa cho người yêu cầu có danh thiếp hoặc những người bạn thật sự muốn giữ liên hệ với 
họ, những người bạn từng nói chuyện. 

Những người này có thể không có được ngay mối liên hệ đối với bạn nhưng cũng có thể 
họ sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối của bạn trong tương lai. Đôi lúc, có những 
thời điểm buộc chúng ta phải trao đổi danh thiếp như ở một số cuộc gặp mặt mọi người 
trao đổi danh thiếp lúc mở màn và kết thúc. Trong trường hợp này hãy xử sự theo gợi ý 
hoặc nghi thức giao tiếp quy định. Nếu mọi người không trao đổi danh thiếp lúc mở đầu thì 
cũng nên để lại danh thiếp lúc kết thúc hoặc có thể đề nghị trao đổi trực tiếp. 

Lời khuyên 
Bạn có thể in những dòng trống lên danh thiếp để khi yêu cầu một ai đó trao đổi danh thiếp 
mà họ không có. Sau đó, hãy đề nghị họ điền thông tin cá nhân lên những dòng này hoặc 
mặt sau của tấm danh thiếp. Không nên bỏ qua bất kỳ thông tin cá nhân nào nếu có thể, đặc 
biệt là đối với khách hàng. Vì có thể họ sẽ để mất liên lạc với bạn ngay cả khi họ có thông tin 
chi tiết về bạn. Hãy luôn chuẩn bị bút theo mình (việc này là hữu ích), bởi bạn có thể mất 
liên lạc vì không có bút để ghi lại thông tin cá nhân. 
Sử dụng danh thiếp kinh doanh ở châu Á 
Ở châu Á, danh thiếp được coi là một biểu tượng một món quà hiện diện của người đưa 
danh thiếp tới người nhận. Đây là một nghi thức rất khác biệt so với ở phương Tây. 
1. Nếu muốn trao danh thiếp cho một ai đó, bạn nên đưa cho họ bằng hai tay và để mặt in 
ngửa lên trên vì nó thể hiện sự trân trọng. Điều này cũng chứng tỏ thiện chí gần gũi và thân 
mật giữa hai đối tác. 
 
2. Khi hai bên cùng nhận tấm danh thiếp thì sẽ thể hiện sự bình đẳng trong quan hệ. 
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3. Khi nhận một tấm danh thiếp, bạn hãy dành chút thời gian để đọc kỹ nó. Điều này thể 
hiện sự quan tâm và coi trọng của bạn đối với nội dung trong tấm danh thiếp. Ngoài ra, bạn 
cũng nên bình luận tích cực về chất lượng hoặc nội dung của tấm danh thiếp. Những điều 
trên thể hiện sự quan tâm cũng như sự tôn trọng của bạn đối với đối tác. 
4. Không nên bỏ ngay danh thiếp vào túi, bạn hãy để nó được nhìn thấy trong khi ngồi nói 
chuyện với đối tác. Điều này thể hiện sự tôn trọng và đánh giá cao giá trị sự hiện diện của 
đối tác đối với bạn. 
Những nghi thức này trái ngược với phương Tây, ở đó hiếm khi mọi người xem xét cẩn thận 
mà bỏ luôn vào túi khi trao đổi danh thiếp. 
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14. Những ấn tượng ban đầu 
Những ấn tượng ban đầu có tính quyết định đối với việc bạn có thành công hay không 

trong vai trò một người tạo dựng quan hệ. Các nhà tâm lý học xã hội cho rằng chúng ta đưa 
ra quyết định về người khác chỉ trong một vài phút đầu (nếu không nói là một vài giây đầu) 
sau khi gặp họ. Sau đó rất khó để thay đổi những niềm tin của chúng ta về họ.  

Thậm chí, trước khi giao tiếp bằng ngôn ngữ chúng ta đã đưa ra đánh giá rằng mình sẽ 
nói chuyện với họ ra sao. Điều đáng nói ở chỗ những đánh giá của chúng ta có thể là sai lầm. 
Một chuỗi phim quảng cáo của ngân hàng HSBC có tên “Cách nhìn nhận của bạn” minh họa 
điều này khá tuyệt vời. Đó là một chuỗi các hình ảnh được nhìn từ những góc độ khác nhau 
tuỳ thuộc vào cách nhìn nhận của bạn. Một gương mặt có thể là “già” hoặc có thể là “khôn 
ngoan”, màu vàng có thể là màu “rạng rỡ” hoặc cũng có thể là màu “yếu ớt” tuỳ thuộc vào 
nền tảng văn hóa hay cách nhìn nhận của bạn.  

Cuốn sách được đánh giá thông qua tờ bìa  

Đánh giá một cuốn sách thông qua bìa của nó là một minh họa chuẩn mực cho những ấn 
tượng ban đầu. “Thành kiến” là một từ không mấy dễ chịu để miêu tả ấn tượng ban đầu. Nó 
không hẳn mang nghĩa tiêu cực mà chỉ đơn thuần là “đánh giá sớm”: đưa ra đánh giá trước 
khi một điều gì xảy ra. Thường thì những tiên liệu của chúng ta đều dựa trên trải nghiệm 
trong quá khứ, ký ức về những lần giao tiếp với mọi người, cũng như những ý niệm được 
hình thành bởi phương tiện truyền thông, cách chúng ta được nuôi dạy và văn hoá nơi 
chúng ta sống. Những khuôn mẫu trong cách nghĩ đó có tác động rất mạnh và thường ở 
trạng thái vô thức. 

Vậy ấn tượng ban đầu có tác động gì đến việc tạo dựng quan hệ? Bằng việc đưa ra 
những đánh giá, đồng thời ngăn cản các cá nhân không cho họ khả năng tạo dựng quan hệ 
với mình, thì bạn cũng đã ngăn cản chính bản thân khỏi các cơ hội cũng như lợi ích có thể 
đem lại từ việc giao tiếp với những cá nhân đó.  

Lời khuyên 
Ấn tượng ban đầu chính là thời khắc chọn lựa, là cơ hội để đặt câu hỏi cho đánh giá của bạn 
và để tiếp cận các thời cơ 

Các tổ chức nhận ra rằng sự thất bại trong việc lợi dụng sự đa dạng của nhân viên với 
các quan điểm khác nhau làm cho khả năng cạnh tranh của họ giảm đi. Điều này sẽ tăng lên 
trong trường hợp tổ chức thiếu những nhân viên được đào tạo và hoạt động trên cơ sở 
khách hàng toàn cầu. Và không chỉ tổ chức chịu ảnh hưởng từ sự thiếu đa dạng mà nó còn 
ảnh hưởng đến từng cá nhân. Do đó, bạn cần thu được lợi ích từ bể kiến thức rộng nhất có 
thể.  
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Lời khuyên 

Cách tốt nhất để xem liệu bạn có bất kỳ sự đánh giá vô thức nào hay không là nhìn vào 
mạng lưới hiện tại của bạn. Trong trường hợp này, nó đa dạng như thế nào dựa trên những 
khả năng hiện có? Những người trong mạng lưới có cùng giới tính, độ tuổi, sắc tộc hay tín 
ngưỡng không? Trong trường hợp đó, hãy xem bạn có thể tìm ra cách để đưa mạng lưới 
bình thường của mình trở thành một mạng lưới rộng hơn hay không. Điều này có thể thực 
hiện được bằng cách tham dự các sự kiện cộng đồng, đến những nơi khác nhau và nỗ lực để 
nói chuyện với những người không giống bạn. 

Như vậy, giả định rằng chúng ta biết mình đang kết giao với ai và sự ảnh hưởng (có thể 
có) của ấn tượng đầu tiên như thế nào, thì chúng ta có thể biết cách để sử dụng khôn ngoan 
sự ảnh hưởng đó trong việc xây dựng mạng lưới. 

Làm sao để tạo ra một ấn tượng ban đầu tốt đẹp 

Theo chương trình nghiên cứu của NLP (Lập trình ngôn ngữ tư duy), ấn tượng ban đầu 
có thể chịu ảnh hưởng của các yếu tố thuộc về cảm giác. NLP chia sự ảnh hưởng thành 
nhiều phần dựa trên các giác quan tự nhiên dễ nhận thấy – cách người khác nhìn nhận 
chúng ta thông qua ánh mắt, giọng nói và cảm giác (sự đụng chạm). Điều này được tóm lược 
như sau: 

• Các yếu tố nhìn thấy – bạn trông như thế nào 

• Các yếu tố nghe thấy – giọng nói của bạn như thế nào 

• Các yếu tố liên quan tới hoạt động cơ thể – cảm giác bạn tạo ra 

Chìa khóa chính là làm thế nào để tối đa hóa được chúng nhằm phát huy toàn bộ tiềm 
năng của bạn. 

Các yếu tố nhìn thấy 

Trang phục  

Bạn mặc trang phục có phù hợp với các sự kiện bạn tham gia hay không? Nếu sự kiện 
đó đã được quảng cáo là dành cho những người thuộc nhóm cổ cồn, thì bạn không thể 
không mặc một bộ com-lê. Mỗi sự kiện đều có những quy định riêng về trang phục. Trang 
phục bạn mặc sẽ gửi gắm một thông điệp nào đó tới những người nhìn bạn, do đó hãy làm 
cho họ biết rằng họ là người bạn muốn nói chuyện. Nếu bạn không chắc chắn về quy cách 
thì cứ mặc những trang phục nào mà bạn cảm thấy phù hợp. Ví dụ: Tháo cà vạt hay cởi áo 
khoác để nhìn thân mật hơn, việc này sẽ dễ dàng hơn là đi kiếm chúng khi bạn mặc áo 
phông tới các sự kiện.  
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Lời khuyên 

 
Chúng ta thường biết và ngưỡng mộ phong cách của những người biết ăn mặc. Bạn có thể 
tiếp xúc với họ và xin họ những lời khuyên về những việc nên làm. 

Kiểm tra thẻ ra vào 

Tại các sự kiện của việc tạo dựng quan hệ, chúng ta thường được phát những tấm thẻ ra 
vào. Hãy kiểm tra xem tên bạn và tên công ty đã được viết chính xác hay chưa và có dễ đọc 
hay không nếu như được viết tay. Một điều quan trọng nữa là giữ cho tấm thẻ có thể nhìn 
thấy được. Vị trí tốt để đính thẻ ra vào là trên túi ngực phải hoặc trên ve áo, vì đó là nơi 
người khác thường nhìn vào tự nhiên khi chúng ta bắt tay họ. 

Hãy làm cho bạn trông thật tuyệt 

Ăn mặc chỉnh tề là rất cần thiết. Hãy chắc chắn rằng mọi thứ đều vừa vặn, gọn gàng, vẻ 
bên ngoài cũng như mùi cơ thể phải ở trạng thái tốt nhất. Mặc dù đó không phải là yếu tố có 
thể nhìn thấy, nhưng mùi hương dễ chịu cũng là một yếu tố cần thiết của sự chỉnh tề. Dùng 
nhiều nước hoa sẽ không đem lại hiệu quả, nhưng nếu chúng ta dùng một chút thôi lại có 
hiệu quả hơn. Trong một sự kiện, tôi gặp một số vị khách luôn cảm thấy khó chịu bởi một 
diễn giả có mùi nước cạo râu quá nặng. Dù ông ta nói rất hay nhưng họ vẫn giữ một khoảng 
cách với ông ta trong cả ngày hôm đó. 

Có những người nói rằng mặc những thứ khác thường (trang sức hay một cái cà vạt ngộ 
nghĩnh) có thể gợi ra những cuộc nói chuyện. Mặc dù điều này là đúng nhưng bạn hãy áp 
dụng nó ít nhất có thể. Một chiếc cà vạt hàng hiệu bạn được tặng trong lễ Giáng sinh có thể 
đem tới một cuộc thảo luận, nhưng có lẽ nó không thể truyền tải được ấn tượng bạn muốn 
gửi gắm. Sở hữu những món đồ có thể đem đến cho bạn những cuộc trò chuyện nhưng cũng 
có thể kéo bạn ra khỏi con đường tiến tới mục đích của mình. 

Mặc trang phục tạo cảm giác thoải mái 

Hãy chắc chắn rằng những thứ bạn đang mặc vừa gọn gàng vừa có thể mang lại cho bạn 
cảm giác thoải mái – đặc biệt là khi bạn phải đứng cả buổi ở một sự kiện nào đó. Bạn nên soi 
gương trước khi ra khỏi nhà để đảm bảo rằng mọi thứ đều gọn gàng. 

Lời khuyên 
Hãy cười! 
Thứ tốt nhất bạn có thể mang trên mình là một nụ cười. Những nụ cười thường cuốn hút 
người khác, vì nó mang đến thông điệp rằng bạn là một người thân thiện và dễ gần. Điều 
này tốt hơn rất nhiều so với việc bạn mặc tươm tất nhưng luôn tách biệt và không tỏ ra 
thân thiện. 
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Các yếu tố nghe thấy  

Sử dụng giọng nói 

Giọng nói của bạn như thế nào cũng tạo một ấn tượng đáng chú ý trong cách người khác 
nhìn nhận về bạn. Hãy chú ý đến cách phát âm cùng với các chất giọng khác nhau. Một điều 
rất quan trọng là bạn không nên giả giọng của ai đó. Tôi đã nghe câu chuyện về một người 
Anh giả giọng người xứ Wales khi nói chuyện với một người xứ Wales và nói giọng Scốtlen 
khi nói chuyện vói một người Scốtlen. Bỗng một lần ông ta gặp cả hai người kia cùng một 
lúc – và tất nhiên ông ta phải chuyển sang nói bằng giọng thật của mình. 

Nói rõ ràng 

Một trong những lỗi chung nhất của những người xây dựng mạng lưới truyền thông hay 
tạo dựng quan hệ là nói quá nhanh. Điều này có thể do sự hồi hộp hoặc không biết rõ về vấn 
đề mình đang nói. Trong trường hợp này, bạn nên tập những bài tập thở bởi chúng rất có 
lợi. 

Cần hiểu biết về thanh điệu và giọng nói 

Thông thường, một giọng vang trầm luôn thể hiện được uy quyền, trong khi giọng cao 
và mỏng lại không thể làm được điều đó. Tuy giọng nói là thứ chúng ta có từ khi sinh ra 
nhưng cũng có nhiều cách để cải tiến chất lượng cũng như thanh điệu của giọng nói và điều 
này rất đáng để chúng ta đầu tư. 

Hiện nay, cùng với tỷ lệ ngày càng lớn những người làm việc tại nhà, điện thoại đang 
dần trở thành một phương tiện giao tiếp chủ yếu. Trong trường hợp này, giọng nói của bạn 
cũng đồng thời thay thế mọi ảnh hưởng về ngoại hình (có thể có) trong giao tiếp.  

Sử dụng từ ngữ khôn ngoan 

Những người có vốn từ tốt sẽ giúp chúng ta nắm bắt thông tin nhanh hơn những người 
chỉ có khả năng hiểu biết. Các nhà tâm lý thường sử dụng vốn từ như thước đo sự phát triển 
của một đứa trẻ khỏe mạnh. Có một sự khác biệt lớn giữa những từ ngữ được sử dụng, nó 
có thể khiến những người chậm hiểu phải tra từ điển để sử dụng những từ dễ hiểu hơn 
nhằm tăng thêm sự thích thú. Đừng sử dụng tiếng lóng nếu bạn đang nói chuyện với những 
người không thường xuyên sử dụng loại ngôn ngữ này. Nâng cao vốn từ và sử dụng từ hợp 
lý là một cách chắc chắn để bạn xây dựng sự tín nhiệm. Bạn có thể tìm thấy một số khóa học 
thú vị và thích hợp trên Internet hoặc có thể lựa chọn phương pháp tự học mỗi ngày một từ 
và sử dụng từ đó trong ngữ cảnh cụ thể. Qua thời gian, kết quả mà bạn thu được sẽ rất đáng 
kể. 
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Hoạt động cơ thể 

Nhận biết cảm giác 

Có rất nhiều cách có thể gây ảnh hưởng đến việc chúng ta đi qua người khác và làm cho 
họ cảm thấy như thế nào. Điều quan trọng nhất, nhưng lại là điều chúng ta thường không 
được dạy, là phải biết trạng thái của chính mình – chúng ta đang cảm thấy như thế nào. Bạn 
có bao giờ nghĩ rằng nếu bạn ở bên cạnh một người đang rất hồi hộp và bối rối, thì bạn cũng 
trở nên như vậy. 

Và nó cũng đúng với điều ngược lại – nếu bạn ở bên cạnh một người đang vui vẻ và 
thoải mái thì bạn cũng có cảm giác như vậy. 

Chúng ta rất dễ bị ảnh hưởng bởi trạng thái của người xung quanh, đặc biệt khi họ đang 
trải nghiệm một cảm xúc mạnh mẽ ( giận dữ hay đau khổ). 

Thay đổi trạng thái 

Một trong những cách bạn có thể sử dụng để tạo ra cảm giác thoải mái là thay đổi trạng 
thái của chính bạn.  

Bước đầu tiên, khi tạo ấn tượng ban đầu, là biết được cảm giác của bạn ở thời điểm đó. 
Bạn sẽ chọn từ nào để miêu tả cảm giác của mình ở thời điểm bạn đọc cuốn sách này. Ví dụ: 
Bạn có thể thấy thư giãn hay sẵn sàng, mệt mỏi hoặc tràn đầy năng lượng. Hãy dành vài 
phút để tìm hiểu xem hiện tại bạn đang cảm thấy như thế nào. Hãy xác định thật chính xác. 

Bước thứ hai, khi đã nhận biết được trạng thái của mình, bạn hãy thử tưởng tượng rằng 
mình đang buồn vì một chuyện nào đó. Không cần phải nghĩ đến những thứ lớn lao nhưng 
hãy nghĩ về thứ có thể mang đến cho bạn cảm giác buồn. Nếu bạn cảm thấy hơi buồn, hãy 
trở lại với trạng thái mà bạn có lúc trước. Nếu bạn cảm thấy khó có thể nghĩ đến việc gì đó 
làm bạn buồn hay lo lắng, thì hãy giả như mình đang buồn. Giờ thì bạn đã thật sự bắt đầu. 
Bạn đứng hay ngồi như thế nào? Bạn đi như thế nào? Hãy đặt cuốn sách này xuống và làm 
thử. 

Bạn có nhận ra rằng khi nghĩ về một thứ gì đó khiến bạn buồn thì tư thế của bạn cũng 
thay đổi. Có thể bạn hơi cúi đầu, vai hơi chúi về phía trước hoặc căng lên. Nếu đang đi, có 
thể bạn sẽ bước chậm hơn, mắt nhìn chằm chằm xuống sàn nhà. Hãy xem trong lúc luyện 
tập, trạng thái của bạn được thể hiện trên cơ thể như thế nào. 

Lời khuyên 
Hãy cười! 
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Các hoạt động gắn liền với trạng thái bên trong của bạn. Vì vậy, khi bạn biết cơ thể mình có 
các kết nối thần kinh thể hiện cảm giác, thì bạn có thể bắt đầu thay đổi ngôn ngữ cơ thể của 
chính mình. 

Bây giờ tôi muốn bạn nhìn lên một điểm ở phía trước, trên tầm mắt khoảng 1m. Sau đó, 
hãy nói to: “Có!Có!Có!” nhiều lần (tốt nhất bạn nên làm việc này trong một căn phòng trống, 
như thế không bị ai nhìn thấy). 

Tiếp theo, bạn có thể thấy rằng mình đang cười hoặc ít nhất cũng không còn cảm giác 
buồn chán nữa. Chỉ với cách thay đổi các hoạt động, tư thế của cơ thể, bạn có thể thay đổi cả 
trạng thái và cảm xúc của mình. 

Rất khó (nếu không muốn nói là không thể) để tiếp tục buồn chán trong khi bạn đang 
nhìn lên và lặp đi lặp lại những từ như trên. Tại sao nhỉ? Câu trả lời là bạn đang trong trạng 
thái đối giao cảm. Trạng thái này được tạo ra trong trường hợp yêu cầu phải có một hành 
động hoặc chuyển động. Đây là trạng thái ý thức được đẩy lên cao trong đó bạn không thể 
cảm thấy bất cứ cảm xúc tiêu cực nào (cách nói kiểu: “Tôi sẽ rất hồi hộp khi nói chuyện với 
người lạ”, “Tôi không có sự tự tin”, …) Trong trạng thái này, bạn chỉ có thể hành động. 

Bắt đầu thực hành 

Khi tạo dựng quan hệ tại các hội thảo hay sự kiện, đôi khi chúng ta rất dễ cảm thấy chán 
nản và mất tập trung. Nếu bạn ở trong trường hợp này thì hãy thể hiện một tư thế nhất 
định. Trong một căn phòng rộng, bạn có thể ngồi khom lưng, gác chân lên ghế trước hay 
ngồi theo cách mà bạn hầu như không thể nhìn hay nghe thấy người diễn thuyết. Hoặc có 
thể trong một cuộc đối thoại trực tiếp, bạn thõng vai xuống và có xu hướng nhìn qua vai 
người đối diện chứ không nhìn vào mắt họ.  

Nếu bạn muốn tập trung, thật đơn giản hãy thay đổi tư thế để thể hiện rằng bạn luôn 
sẵn sàng và muốn học hỏi. Nếu đang ngồi, hãy cố gắng ngồi thẳng lưng. Hãy ngẩng đầu và 
hướng ánh mắt về phía người nói. Bạn hãy thử ngay bây giờ! Hoặc bạn có thể ngồi ở mép 
ghế của mình. 

Chỉ bằng việc thay đổi tư thế, ví dụ như ngồi thẳng lên, bạn sẽ thấy rằng mình có thể tập 
trung. Ngay lập tức bạn không còn cảm thấy chán mà còn thấy hứng thú với những gì người 
diễn thuyết nói.  

Thú vị là ở chỗ hành động không chỉ ảnh hưởng đến trạng thái mà còn ảnh hưởng đến 
cả cách bạn ứng xử. Ví dụ, nếu cảm thấy vui thì bạn sẽ cư xử vui vẻ và có thể cười nhiều 
hơn. Ngược lại, nếu cảm thấy mệt mỏi hay thậm chí giận dữ, thì bạn có thể sẽ cư xử gay gắt 
với người khác, chỉ trích và phản bác lại mà không có lý do nào cả. Cách cư xử cũng ảnh 
hưởng tới kết quả bạn đạt được. Nếu bạn đối xử vui vẻ và làm những việc tích cực, thì mọi 
người sẽ hướng về phía bạn. Ngược lại nếu bạn tức giận, quát tháo người khác thì chắc chắn 
họ sẽ không muốn hợp tác với công ty của bạn.  
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Nếu bạn thay đổi trạng thái bằng cách thay đổi các hoạt động, thì bạn sẽ thay đổi 
được kết quả! Điều đó có nghĩa là bạn sẽ tự tin hơn trong việc xây dựng mạng lưới 
quan hệ và thu hút được nhiều người đến với bạn.  

Lời khuyên 
Hãy nhận biết hành động của bạn khi bước vào trong phòng hay khi gặp người khác. Bạn có 
đứng thẳng người không? Vai của bạn có thả lỏng và thoải mái không? Trước khi vào phòng, 
nếu bạn thấy hồi hộp, hãy để ý xem cơ thể bạn đang như thế nào và dành một vài phút để 
sửa sang. 

Trạng thái Anpha 

Một cách khác có thể ảnh hưởng tới hiệu suất của bạn trong việc xây dựng mạng lưới 
quan hệ đó là đặt chính bạn vào trạng thái Anpha. Đây là một trạng thái thoải mái, khi ở 
trong trạng thái này bạn biết được điều gì đang diễn ra xung quanh mình. Trạng thái này 
còn được biết đến như trạng thái học hỏi hay nhìn nhận toàn diện. 

Để làm được điều này, thật đơn giản bạn chỉ cần nhìn vào một điểm nào đó trên tường 
hay trên trần nhà đối diện, cao hơn tầm mắt khoảng 1m. Nếu như không có tường hay trần 
nhà thì bạn có thể tìm một điểm nào đó bất kỳ với vị trí tương tự để nhìn vào. 

Tiếp theo, hãy đưa tầm nhìn của bạn tới những góc của khoảng trống phía trước đầu xa 
nhất của cái mà bạn có thể nhìn thấy ở phía trước, trong khi đó phải giữ cho mắt cố định 
nhìn vào điểm đã chọn. Điều quan trọng là bạn không được di chuyển đầu hay mắt đi chỗ 
khác – hãy để nhận thức của bạn mở rộng và đôi mắt được thư giãn. Và bây giờ bạn đã biết 
được những gì ở bên trái, bên phải và phía trước, trong khi đó vẫn giữ cho mắt cố định. Sau 
đó, bạn hãy tưởng tượng là mình đã biết những thứ ở phía sau và vẫn giữ cho mắt cố định 
tại điểm đã chọn. 

Sau một phút, hãy di chuyển đầu và mắt của bạn về tầm nhìn bình thường và bắt đầu 
thực hiện công việc xây dựng mạng lưới, trong khi trạng thái thoải mái của nhận thức vẫn 
được duy trì. Nếu luyện tập đến mức độ có thể nhìn nhận toàn diện, thì bạn có thể tự động 
đi vào trạng thái này chỉ trong vài giây. Bạn nhận thấy rất nhiều thứ xung quanh mà bạn 
vừa bỏ sót. Bạn sẽ nhìn thấy những đồ vật trong căn phòng và nhận biết nhiều hơn về 
những gì đang diễn ra, con người đang di chuyển như thế nào mặc dù bạn không nhìn trực 
tiếp. 

Lúc đầu bạn sẽ thấy lạ với điều này vì khi còn nhỏ, chúng ta đã quen với cách nhìn phiến 
diện, do vậy cách nhìn toàn diện là một trạng thái lý tưởng của việc xây dựng mạng lưới 
quan hệ. Hãy tập luyện, để ý xem kết quả của bạn thay đổi như thế nào và việc bạn hiểu 
người khác dễ hơn bao nhiêu. 

Lời khuyên 
Trước khi bước vào buổi hội nghị hoặc một cơ hội để tạo dựng mạng lưới quan hệ, bạn hãy 
dành một chút thời gian để bước vào trạng thái tầm nhìn toàn diện. Sau đó, bạn nên cố gắng 
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duy trì trạng thái này khi nói chuyện với từng người, bởi nó sẽ giúp bạn chú ý nhìn họ hơn 
nhưng vẫn biết những gì đang xảy ra xung quanh. Cũng nhờ thế mà bạn có thể lôi kéo thêm 
người vào cuộc nói chuyện hoặc rời đi dễ dàng để gặp một người khác. 
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15. Nghệ thuật trong đối thoại 
Khởi động  

Nếu bạn đã đóng bộ chỉn chu, ước định những mục tiêu, cải thiện được cử chỉ điệu bộ 
của mình, thì hãy bắt đầu từng thứ một, và điều này nghĩa là bắt đầu các cuộc nói chuyện, 
thường là với những người lạ. Thực tế, không có cách thức khuôn mẫu đúng đắn nào để làm 
chuyện này. Điểm thiết yếu là bạn hãy làm nó! Để bắt đầu cuộc nói chuyện, mọi người 
thường không nói bất cứ điều gì hài hước, có ý nghĩa hay sâu sắc. Nó thường chỉ đơn giản là 
một câu hỏi như: “Bạn rảnh chứ?” Rất nhiều người ở trong những mối quan hệ thông 
thường hay với bạn bè không nhớ nổi những lời đầu tiên họ nói với nhau. Điều quan trọng 
là sự giao tiếp và những cảm nhận sau việc giao tiếp đó. 

Khảo sát trước một sự kiện nào đó 

Điều quan trọng cho phép chúng ta tự tin khi tiếp cận mọi người tại một sự kiện đó là 
khảo sát qua về lai lịch người định tiếp cận. Nếu bạn được biết những thông tin chi tiết về 
những người cũng tham dự sự kiện đó, thì hãy tận dụng chúng. Nếu họ đang thực hiện một 
công việc kinh doanh, hãy xem qua website của họ; nếu họ viết một cuốn sách, thì hãy đọc 
tất cả hoặc phần chính của cuốn sách. Việc khảo sát lai lịch cho phép bạn đưa ra những câu 
hỏi sâu sắc từ lúc bắt đầu và đồng thời giúp cuộc nói chuyện trôi chảy. Ví dụ: “Xin chào, tôi 
đã rất mong được gặp bạn. Cuốn sách của bạn thật sự làm tôi thích thú. Điều gì khiến bạn 
viết nó vậy?”  

Nói điều gì đó tích cực và trung lập 

Nếu bạn nói rằng thức ăn thật tệ thì có thể giúp bắt đầu câu chuyện, nhưng nó lại kết 
thúc nhanh chóng theo chiều hướng mọi thứ đều không ổn và bạn xuất hiện ở đó như một 
kẻ than phiền. Cách tốt hơn là hãy đặt những câu hỏi trung lập như: “Bạn ở xa đến có phải 
không?” hay “Vì lí do gì mà bạn đến tham gia sự kiện này?” hoặc có thể khen tặng ai đó một 
cách thành thật.  

Chúng ta nên tránh bàn luận về một số chủ đề trong những sự kiện dành cho việc tạo 
dựng quan hệ trừ phi các bạn đến cùng nhau để thảo luận cụ thể về chúng. Những chủ đề 
này bao gồm: tôn giáo và chính trị. Chúng có thể gây xúc động cao độ bởi những ý kiến, tình 
cảm, sự am hiểu trái ngược nhau. Hài hước là điểm tốt nhưng nên tránh những câu nói đùa 
nhằm công kích cá nhân hay nhóm nào đó. 

Ví dụ  

Hãy bắt đầu với điều gì đó giúp gắn kết hai người lại với nhau 
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Nếu bạn đang có mặt tại một bữa tiệc hay một buổi ăn tối, bạn có thể đặt câu hỏi cho một 
người khách khác: “Làm sao bạn biết điều đó?” hay “Bạn có biết bất kỳ ai khác tối nay 
không?” Nếu đó là một buổi hội thảo về công việc kinh doanh, bạn có thể nói: “Xin chào, hẳn là 
chúng ta chưa từng gặp nhau. Tôi tên là A và đây là lần đầu tôi tham gia hội thảo này. Năm 
ngoái bạn có đến tham gia chứ?” Hay bạn có thể nói tới một nhân tố nào đó trong chương 
trình hội thảo: “Trước kia bạn đã bao giờ nghe bài phát biểu của diễn giả đó chưa?” hay “Bạn 
nghĩ gì về người phát biểu sau cùng?” Hãy nhìn xung quanh và quan sát chi tiết về mọi thứ. 
Điều này có thể cho bạn cơ hội để giao tiếp với người khác. 

Nếu bạn đến cùng một ai đó, thì hãy giao tiếp với người khác một mình 

Một trong những rào cản chính trong việc tạo dựng quan hệ là chúng ta thích nói chuyện 
với người mà mình biết. Nếu bạn đến cùng một nhóm bạn hoặc cùng đối tác, hãy tách ra 
khỏi họ và gặp những người lạ. Việc tiếp cận người đi một mình sẽ dễ dàng hơn so với 
những người đi theo cặp. Bạn có thể so sánh những ghi chú với đối tác hay nhóm của bạn 
sau đó.  

Giới thiệu bản thân  

Hãy bắt đầu cuộc nói chuyện bằng việc giới thiệu bản thân với một nụ cười thân mật và 
câu giới thiệu đơn giản: “Xin chào, rất vui được gặp bạn, tôi tên là...” Thông thường người 
đó sẽ trả lời bạn về tên của họ và câu chuyện diễn ra trôi chảy (chúng ta sẽ khám phá cách 
để làm cho câu chuyện diễn ra trôi chảy ở phần sau). Hãy cho người đó thời gian suy nghĩ 
và cảm thấy thoải mái khi nói chuyện với bạn.  

Lời khuyên 
Khi bắt đầu câu chuyện với những người lạ, bạn nên nhớ rằng họ cũng có thể cảm thấy lo 
lắng hoặc e dè. Là người đầu tiên bắt đầu câu chuyện, bạn hãy khiến mọi người cảm thấy 
thân thiện, luôn sẵn sàng và được công nhận là tự tin. Hãy mở đầu bằng một câu hỏi đơn 
giản: “Tôi vừa mới đến và dường như không biết ai ở đây cả. Bạn cũng như tôi phải không?” 
Câu hỏi này có thể đem đến một cơ hội để người khác giao tiếp với bạn. 

Những cái tên là để sử dụng 

Tên của chúng ta có lẽ là một nhãn hiệu không đổi cái mà hầu hết chúng ta đều nhận ra 
trong suốt cuộc đời mình. Rất nhiều người thấy hãnh diện với tên của mình và dành thời 
gian để khám phá ý nghĩa của nó. Thậm chí, trong một đám đông với rất nhiều âm thanh ồn 
ào, nếu có ai đó gọi tên của bạn thì hẳn là bạn vẫn có khả năng nghe thấy.  

Khi ai đó nhớ và dùng tên của chúng ta, thì điều này làm chúng ta cảm thấy được quý 
trọng và thấy mình thật đặc biệt. Những người được đào tạo bài bản trong việc bán hàng và 
dịch vụ chăm sóc khách hàng đều biết rằng âm thanh ngọt ngào nhất mà khách hàng có thể 
nghe thấy là tên của họ được nhắc đi nhắc lại. Chính điều này sẽ là cơ hội để chúng ta tạo 
dựng quan hệ và đưa mọi người lại gần nhau hơn. 
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Khi ai đó quên mất tên của chúng ta sẽ khiến chúng ta có cảm giác rằng mình chưa đủ 
tầm quan trọng để được nhớ đến. Sự việc này ngụ ý rằng “bạn không hề bận tâm đến cái tên 
đó” hay điều tồi tệ nhất có thể xảy ra là sự khiếm nhã có chủ tâm: “Tên của bạn chẳng quan 
trọng gì”.  

Khi bạn đến một sự kiện nào đó và nhanh chóng được giới thiệu với một nhóm người, 
ngay lúc đó bạn hãy xin chủ nhà dừng lại trong ít phút và kiểm tra xem liệu mình có nhớ 
chính xác tất cả những cái tên đó không: “Xin lỗi, có lẽ tôi đã quên điều đó vì anh nói nhanh 
quá, tôi có thể kiểm tra lại được không, tên anh là...?” Dành thời gian để nghe và ghi nhớ 
những cái tên đó đúng cách sẽ khiến bạn không phải mất thời gian khi cố nhớ tên họ trong 
những lần gặp mặt tiếp theo. Điều này cũng có thể hiểu và chấp nhận được khi bạn mới gặp 
mà đã muốn làm rõ những thông tin như vậy.  

Khi được giới thiệu với ai đó lần đầu, bạn có thể dùng tên của họ để trả lời và củng cố nó 
trong trí nhớ của mình, ví dụ:  

“Xin chào, tôi là B”  

“Chào B, rất vui được gặp bạn.” 

Mặc dù nghe có vẻ ngượng ngập, song đó lại là cơ hội tốt để bạn ghi nhớ cái tên đó. 

Khi đã biết một cái tên, bạn nên thỉnh thoảng dùng nó trong suốt câu chuyện với người 
có cái tên đó hay ngay khi kết thúc câu chuyện. Điều này giúp bạn nhớ cái tên đó tốt hơn. 
Nếu một người có tên trên tấm thẻ hay bạn được người đó trao danh thiếp, hãy xem lại nó 
khi bạn có thời gian yên tĩnh một mình và liên hệ nó tới gương mặt của người ấy. Điều này 
cũng giúp bạn ghi nhớ thêm. 

Nếu bạn vẫn ngờ ngợ, thì việc hỏi lại để biết rõ tên của người đó luôn tốt hơn là việc cố 
đoán. Tất nhiên như vậy là khó chấp nhận nhưng nó cũng dễ dàng được tha thứ hơn là việc 
bạn dùng sai tên đó suốt cả buổi: “Xin lỗi, khi vừa đi vào, tôi đã không nghe rõ tên của bạn, 
bạn có thể nói lại cho tôi được chứ?” “Chắc chắn rồi, tôi tên là ...” . 

Lời khuyên 
Nếu một cái tên khó phát âm hay dài quá, hãy hỏi người có tên đó cho bạn biết cách nói tên 
của họ thay vì phải đoán hay chính bạn phải nghĩ ra cách phát âm. “Paramahansa là một cái 
tên đẹp, làm thế nào để tôi phát âm chính xác nó?” Một cái tên lạ cũng có thể là những điều 
khởi đầu thú vị cho một câu chuyện: “Đó quả là một cái tên đẹp, nó có nghĩa gì vậy?” 

Nếu bạn được yêu cầu giới thiệu một ai đó với người khác nhưng bạn không biết tên 
của họ, thì đó là một tình huống thật khó xử. Có một số cách để có thể thoát khỏi tình huống 
này. Ví dụ, hãy lùi lại và làm ra vẻ rằng họ có thể tự giới thiệu với nhau: “Các bạn vui lòng tự 
giới thiệu về mình, tôi rất muốn các bạn gặp gỡ nhau.” Khi họ đã nói tên, hãy ghi lại trong 
tâm trí và nhớ chúng. 
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Quên đi bản thân 

Khi bạn đã làm tất cả những gì có thể để chuẩn bị cho việc giao tiếp với ai đó và tạo 
được ấn tượng mà bạn muốn đem lại, thì điều tốt nhất bạn có thể làm đó là quên đi chính 
bản thân. “Hãy không nghĩ đến bản thân nữa” và tập trung vào người bạn đang nói chuyện 
cùng, trong khi đó nên để ý đến nhu cầu của những người xung quanh. 

Làm thế nào để tiếp cận một nhóm người 

Cách thức để tiếp cận một nhóm người sẽ khác so với những tình huống tiếp cận một-
đối-một nhưng đó chỉ là bề ngoài. Một điều khá phổ biến đối với những nhóm người này là 
tập hợp của những cuộc nói chuyện một-đối-một với người bên cạnh họ, ít khi có chuyện 
một người nói và những người còn lại lắng nghe.  

• Các nhóm luôn hình thành sớm, vì vậy hãy đến đúng giờ hoặc đến sớm trước khi 
những nhóm được hình thành. Nếu bạn có thể khởi đầu những cuộc nói chuyện một-đối-
một với càng nhiều người thì càng tốt. Sau đó, nếu họ gia nhập một nhóm thì bạn sẽ có một 
người “muốn đi tới” để tiếp cận người mà bạn đã thân quen. 

• Thường thì những sự kiện tạo dựng quan hệ có tính chất trang trọng sẽ có một người 
đứng ra làm chủ hay đứng ra tổ chức. Nếu bạn muốn tham gia một nhóm người, hãy nhờ 
người tổ chức đó giới thiệu. Bằng cách này bạn sẽ để bản thân trở thành người tạo ra không 
khí thân thiện. 

• Hãy để mắt tới những cơ hội mà bạn có thể tham gia vào một cuộc trò chuyện bằng 
việc bắt chuyện với một cặp hay một người ở phía cuối của nhóm, nếu nhóm đó bị chia nhỏ. 
Một lần nữa, bạn không nhất thiết phải ghi nhớ cách thức mở đầu cuộc trò chuyện. Đó có 
thể là câu hỏi: “Bạn có biết kết quả trận bóng đó không nhỉ?” nếu có một trận bóng đang 
diễn ra, hoặc là: “Bạn có rảnh không?” với ai đó ở cuối nhóm. 

• Nếu người tổ chức sự kiện là người thực hiện nhiệm vụ tạo ra bầu không khí thân 
thiện – thậm chí nếu đó chỉ là những lời giới thiệu giữa các nhóm với nhau – hãy ghi lại tất 
cả những chi tiết về người bạn muốn nói chuyện. Nếu họ ở trong một nhóm và bạn có việc 
gì đó muốn thảo luận với họ, hãy ra dấu yêu cầu tại thời điểm đó và đề nghị họ nói chuyện 
với mình sau khi có thời gian rảnh. Bạn phải luôn ý thức được rằng mình có thể đang làm 
gián đoạn một cuộc trò chuyện nào đó. Ví dụ: “Xin lỗi, tôi không muốn quấy rối cuộc nói 
chuyện của bạn nhưng tôi có nghe thấy bạn nói mình đang làm việc trong ngành dược. Tôi 
là một nhà nghiên cứu. Tôi biết giờ bạn đang bận nhưng liệu bạn có thể nói chuyện với tôi 
vào cuối buổi được không?” Trong rất nhiều trường hợp thì người đó sẽ tiếp tục trò chuyện 
với bạn sau đó hoặc có thể là ngay lúc đó. 

• Đôi khi một nhóm có thể có trong một cuộc hội thảo hay diễn đàn và bạn muốn được 
để mắt tới. Cách dễ nhất để làm được điều này là hãy hỏi một câu hỏi ngắn gọn và thông 
minh nếu những câu hỏi được nắm bắt ngay sau diễn giả. Hãy là người đầu tiên thực hiện 
việc đó và cũng để thể hiện sự tự tin. Bạn có thể diễn đạt các câu hỏi đó theo cách mà mọi 
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người biết bạn là ai và bạn làm gì. Tôi thật sự thích thú với luận điểm bạn đưa ra về những 
trường dạy văn phạm. Bạn có tin rằng các trường này sự hỗ trợ cho hệ thống giáo dục đào 
tạo nhân tài không?  

• Đôi khi mọi người cặp đôi với nhau hay ở một nhóm lớn họ sẽ cởi mở với những 
người ngoài và bạn có thể tham gia khi họ có lời mời. Nhưng nhiều nhóm khác có thể muốn 
một không gian riêng và không muốn bạn tham gia vào, mặc dù lúc đầu họ cũng tỏ ra lịch 
sự. Hãy lắng nghe sự đáp trả và quan sát cẩn thận những lời nói, cử chỉ đó. Nếu bạn không 
có được một sự đáp trả tích cực thì hãy lịch sự rời đi nhanh chóng. Ở đó vẫn còn nhiều 
người để bạn nói chuyện. 

Giữ cho câu chuyện được tiếp tục 

Kỹ năng để giữ cho câu chuyện được tiếp tục không nhất thiết phải kể một câu chuyện 
thú vị hoặc luôn tỏ ra hóm hỉnh dí dỏm mà bí quyết đó là lắng nghe cẩn thận và đưa ra 
những câu hỏi có suy nghĩ cẩn trọng. 

Bạn thực hiện thí nghiệm liên quan đến một nhóm quản lý, gặp gỡ tuần tự những người 
có trình độ khác nhau, một số người thì đặt quá nhiều câu hỏi trong khi một số khác thì chủ 
yếu là nói và nói. Mỗi chủ đề đưa ra trong nhóm đó đều được đặt một câu hỏi: Đánh giá tỷ lệ 
thú vị mà họ nghĩ về người mình gặp. Kết quả rất ngạc nhiên: những người nghe nhiều và 
nói ít được đánh giá là thú vị hơn. Hãy biết thích thú, để được thích.  

Lời khuyên 
Khi ở cùng ai đó, bất chấp là bạn đang nói hay đang nghe, một cách để giữ mình bận rộn là 
nghĩ tích cực về người khác. Tôi không hề có ý rằng mọi người có khả năng đọc được ý nghĩ 
người khác, nhưng đôi khi thì ngôn ngữ cơ thể sẽ phản ánh suy nghĩ của chúng ta. Nếu khi 
đó có sự mâu thuẫn giữa những gì bạn nói với ngôn ngữ của cơ thể bạn thì hẳn mọi người 
sẽ không tin lời bạn nói. Và trông bạn không thành thật chút nào. 

Mười điểm sau đây đáng để ghi nhớ trong tâm trí. 

1. Lắng nghe những từ hay thông tin chính yếu và đặt ra những câu hỏi mở dựa trên 
thông tin đó một cách hợp lý. Ví dụ: Nếu ai đó nói họ làm việc tại công ty A thì sẽ có lý khi 
hỏi họ công ty sẽ làm gì nếu như bạn chưa từng biết đến công ty đó. Đôi khi những chi tiết 
xuất hiện ngẫu nhiên, ví dụ: “Tuần vừa rồi tôi đã đưa con trai mình đến trường đại học ở 
gần đây, tôi có cảm giác rằng mình đã thực hiện hành trình này đến hàng nghìn lần.” Trong 
trường hợp này, bạn có thông tin để đặt hàng loạt các câu hỏi với phạm vi khác nhau, có thể 
về trường đại học đó, về con trai của anh ấy, hay khoá học con trai anh ấy đang học, mỗi 
một câu hỏi trong số đó có thể hướng câu chuyện đi xa hơn.  

2. Có một ranh giới tinh vi giữa việc đặt những câu hỏi thông thường với việc dò hỏi, vì 
vậy hãy ý thức việc chia sẻ thông tin về bản thân một cách hợp lý và làm sao để cuộc trò 
chuyện diễn ra trôi chảy. Hãy cố gắng liên hệ những câu chuyện với kinh nghiệm của chính 
bản thân bạn theo một vài cách nào đó để giúp cho sự tiến triển của cuộc nói chuyện.  
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3. Tập trung chú ý đến mục đích của bạn để có thể chia sẻ chúng trong cuộc nói chuyện. 
Đó có thể là việc đặt thẳng câu hỏi: “Tại sao bạn lại ở đây?” hay “Làm thế nào mà bạn lại 
quyết định đến tham dự cuộc hội thảo này?”, rồi sau đó chia sẻ những mục đích chính của 
bạn.  

4. Hãy bắt đầu với những câu hỏi đóng. Nếu nhận được một câu trả lời tích cực, thì bạn 
có thể tiếp tục đặt những câu hỏi mở yêu cầu người được hỏi phải trả lời nhiều hơn. Cách 
nhanh nhất để làm việc này là sử dụng một trong những điều sau để bắt đầu câu hỏi của 
bạn: cái gì, tại sao, như thế nào, ai, hay là khi nào? Nếu người đang nói chuyện với bạn tỏ ra 
ngượng ngùng hay không thoải mái khi nói chuyện với người lạ, thì đây là cách tốt nhât để 
cuộc trò chuyện từ từ diễn tiến.  

5. Nếu bạn đang ở trong một nhóm, hãy chắc rằng bạn có thực hiện việc tiếp xúc bằng 
mắt với tất cả mọi người và đừng cô lập bất kể một cá nhân cụ thể nào. Điều này có thể xảy 
ra một cách không chủ tâm. Một sự hồi tưởng khoảng 20 phút về những ngày còn đi học hay 
văn phòng làm việc của bạn trước kia có thể là khá lý thú, nhưng sẽ không lý thú với những 
ai không đi học hay không làm việc trong văn phòng của bạn. Hãy kiểm tra xem liệu mọi 
người có hào hứng hay không và hãy làm cho họ nhập cuộc cùng bạn. Thường thì việc này 
có thể làm theo cách: “Mike, bạn từng học ở trường nào?” hay “Liệu nó có giống như công ty 
của bạn không?” Sự quan tâm này đối với cá nhân đó sẽ khiến cả nhóm cảm thấy thoải mái 
trong việc thể hiện ý kiến của mình. 

6. Một lời khuyên khác để giữ cho cuộc trò chuyện luôn tươi mới đó là mời thêm người 
mới vào nhập cuộc. Những người mới có thể thêm vào cuộc trò chuyện cái gì đó hay thay 
đổi chiều hướng của cuộc trò chuyện. Câu nói “Xin chào, hãy đến và tham gia vào nhóm 
chúng tôi, chúng tôi vừa mới nói chuyện về....” có thể mở cánh cửa để người khác tham gia 
vào nhóm của bạn.  

Lời khuyên 
Khi bạn giao tiếp với mọi người hoặc thực hiện vai trò của người giới thiệu, hãy chắc rằng 
bạn không chỉ nói tên những người bạn giới thiệu với nhau. Hãy đem điều thú vị hay một 
mẩu tin đến với họ. Điều này sẽ cho phép họ tiếp tục câu chuyện. Ví dụ: “Bạn hãy đến đây và 
tham gia với chúng tôi” là đã ổn nhưng “Bạn hãy đến đây và tham gia với chúng tôi. Tôi 
muốn giới thiệu bạn với người mới đến đây lần đầu trong tối nay. Hiện anh đang điều hành 
một công ty mạng” thì còn ổn hơn rất nhiều. Khi giới thiệu hai người bạn đã quen biết, hãy 
nhấn mạnh những điểm quan tâm chung mà hai người đó có. 

7. Tóm tắt và diễn giải để họ thấy được sự hiểu biết của bạn. Một công cụ hữu ích để 
làm cho câu chuyện được tiếp diễn đó là kiểm tra lại sự hiểu biết của bạn về những gì người 
khác đang nói. Điều này không chỉ khiến bạn tập trung đúng cách vào những gì vừa diễn ra 
mà nó còn cho thấy bạn đang tập trung nghe. Nó có thể thực hiện bằng một câu hỏi đơn giản 
và lặp lại theo hình thức tóm tắt những gì bạn vừa nghe người đó nói. Ví dụ: “Tôi có thể 
kiểm tra lại những gì mình hiểu được không? Bạn đã đến đây tham gia được năm năm và 
bạn chưa bao giờ được giới thiệu với chủ tịch của cuộc hội thảo này” hẳn là một bản tóm tắt 
rành mạch ngắn gọn. 
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8. Việc diễn giải phải sử dụng những từ sát nghĩa với từ đã được ai đó sử dụng và lặp lại 
chúng. Thường thì một số từ chính là đủ. Ví dụ: “Tôi đã đến và tham gia ở đây được năm 
năm rồi nhưng tôi chưa bao giờ được giới thiệu với chủ tịch của cuộc hội thảo này.” Diễn 
giải: “Bạn chưa từng được giới thiệu với vị chủ tịch của cuộc hội thảo này?” Để tránh việc 
người đó có cảm giác bạn đang nhắc lại như vẹt những lời của họ thì điều cần thiết là bạn 
đừng dùng lời diễn giải quá thường xuyên. Hãy làm những việc này như một công cụ hữu 
ích để cho họ thấy bạn đánh giá cao những thông tin họ đưa vào trong câu chuyện. 

9. Người tạo dựng quan hệ cừ khôi cũng lắng nghe cẩn thận đối với những tình cảm hay 
cảm giác đằng sau những từ được nói ra và kiểm tra lại điều đó với người nói. Tình cảm có 
thể được thấy thông qua ngôn ngữ cơ thể, được nghe thấy thông qua giọng điệu hay để lại 
bằng chứng thông qua những biểu hiện của nét mặt. Người tạo dựng quan hệ cừ khôi sẽ nói: 
“Bạn chưa từng được giới thiệu với vị chủ tịch của cuộc hội thảo này. Bạn dường như rất 
buồn vì điều này. Tôi nghĩ như vậy có đúng không?” Người đó trả lời: “Vâng – tôi cảm thấy 
rất bực với việc chưa từng được giới thiệu”. Hãy ghi nhận cách mà người tạo dựng quan hệ 
đã sử dụng để kiểm chứng cho sự cảm nhận của mình chứ không phải chỉ đơn giản là câu 
nói: “Bạn buồn vì điều đó à”  đây có thể là một giả sử không đúng. Khi phản ánh tâm tư 
tình cảm của ai đó, chúng ta hãy cho họ thấy sự cảm thông của bạn. Điều này không giống 
như một sự đồng ý hay sự đồng cảm nhưng đem lại cho người đó cảm giác được thấu hiểu. 

10. Hãy nhớ rằng người mà bạn đang nói chuyện cũng có những nhu cầu và sự mong 
muốn. Vì vậy, cần phải luôn lắng nghe với ý định: “Làm sao để tôi trợ giúp người này?” và 
“Ai là người tôi biết rằng có thể liên hệ với họ để xin lời khuyên và nhờ giúp đỡ?” Và rồi tạo 
cơ hội để thực hiện câu chuyện mà không phải chịu áp lực nhưng phải thật sự có mong 
muốn được giúp đỡ. Nếu bạn từng đọc về chủ đề trí tuệ cảm xúc một thuật ngữ được chỉ ra 
đầu tiên bởi Daniel Goleman, bạn sẽ thấy cảm xúc quan trọng như thế nào trong việc đưa ra 
các quyết định. Thậm chí chúng ta biết một cách logic rằng chúng ta nên có những cách 
hành động khác. Những người tạo dựng quan hệ cừ khôi có khả năng kết nối cảm xúc mạnh 
mẽ với những người họ nói chuyện và tạo nên nền tảng cho những mối quan hệ trong 
tương lai. 

Thể hiện “yếu đuối một cách hợp lý” 

Một trong những cách thức hiệu quả để bạn có thể làm cho cuộc trò chuyện được tiếp 
diễn đó là thể hiện yếu điểm thích hợp – chia sẻ những cảm xúc của bạn. Ví dụ: “Tôi cảm 
thấy một chút lo âu. Đây là lần đầu tôi tham gia một sự kiện tạo dựng quan hệ và hình như 
tôi không biết ai cả.” Với việc thể hiện những yếu điểm, bạn đã cho mọi người thấy được 
bản chất của mình cũng như khiến họ cảm thấy dễ dàng hơn trong việc liên hệ với bạn. Họ 
có thể cảm nhận được những cảm giác tương tự như chúng ta và bằng việc bày tỏ với họ, 
chúng ta đã khiến người khác cũng chấp nhận làm điều như thế. 

Sự tò mò 

Những người tạo dựng quan hệ cừ khôi nhìn chung là có sự tò mò. Họ thường có nhiều 
điều quan tâm trong một phạm vi rộng, có nhiều quan hệ và hay đọc sách, trong khi đó một 
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số người lại là chuyên gia trong lĩnh vực của mình. Điều này giúp họ khởi đầu và duy trì 
những cuộc nói chuyện theo nhiều chủ đề thuộc các lĩnh vực khác nhau. Giống với những gì 
được đề cập trong phần đầu tiên của chương cuối, những người tạo dựng quan hệ cừ khôi 
hiểu được giá trị của tính đa dạng, mở ra cho họ những cơ hội thuộc các phạm vi rộng hơn. 
Hãy nghĩ đến quá trình này như trò chơi sắp chữ trên bảng và những chữ cái trong trò chơi 
đó giống như những tình huống xảy ra trong giao tiếp. Bạn sẽ không bao giờ chiến thắng trò 
chơi đó chỉ bằng việc sử dụng những chữ cái giống nhau. Sự đa dạng của các kiểu cách trong 
giao tiếp càng nhiều, thì sự phối hợp giữa các kiểu đó lại càng tăng bấy nhiêu và cơ hội 
thành công của bạn càng cao.  

Lời khuyên 
Lần tới nếu bạn đi đến các đại lý bán báo, hãy cầm một cuốn tạp chí về một chủ đề bạn 
không hề biết, và xem qua nó. Mở rộng tri thức, biết những gì đang diễn ra trên các phương 
tiện truyền thông và ở thể giới xung quanh sẽ mở ra những hướng mới cho một cuộc trò 
chuyện mà nếu không có chúng hẳn là sẽ tắt ngóm. Hãy đọc những ấn phẩm trong ngành 
của bạn cũng như tờ báo chuyên ngành chất lượng và tờ báo giải trí có nhiều hình ảnh, như 
vậy bạn sẽ có một chuỗi đầy đủ về các quan điểm nhất định. 

Làm thế nào để kết thúc một cuộc trò chuyện  

Mặc dù cuộc trò chuyện có thể đem lại cảm giác thích thú, song tới một số thời điểm 
nhất định thì rõ ràng là cả hai bên đều hết những điều thú vị để nói và cuộc trò chuyện sẽ 
mất đi mục đích của nó. Dưới đây là một số ý kiến cho việc kết thúc nhẹ nhàng một cuộc nói 
chuyện.  

Giới thiệu họ với một người khác 

Để tránh thể hiện sự bất lịch sự khi bất ngờ rời bỏ một ai đó, thì một trong những cách 
để bạn dừng cuộc nói chuyện đó là liên hệ người đó với một người trong phòng bằng việc 
thực hiện một màn giới thiệu. Ví dụ: “Paul, tôi muốn giới thiệu anh với Niall, hiện đang làm 
kế toán. Niall, đây là Paul, luật sư làm việc cho ngân hàng Toàn Cầu.” 

Khi việc giới thiệu được hoàn tất, bạn hãy bước ra và đi khỏi. Việc đó có thể đem đến 
một cơ hội tốt cho bạn gặp gỡ người khác và cũng để cho người mà bạn vừa nói chuyện 
cùng tạo quan hệ mới với ai đó. Họ có thể có nhiều điểm chung hay có thêm những thông 
tin có ích.  

Đưa ra một lí do hợp lý để rời đi 

Ví dụ: “Tôi thật sự xin lỗi, tôi rất thích thú với cuộc nói chuyện của chúng ta nhưng tôi 
cần kiểm tra xem liệu bạn của tôi đã đến đây hay chưa. Thật tuyệt khi được nói chuyện với 
anh và tôi mong anh sẽ thấy thích buổi tối hôm nay.” Hay: “Tôi thật sự xin lỗi nhưng tôi phải 
đi bây giờ bởi tôi cần nói chuyện với một người trước khi anh ấy ra về. Thật vui được nói 
chuyện với anh. Liệu tôi có thể giới thiệu anh với giám đốc kinh doanh của chúng tôi trước 
khi tôi đi được không?” 
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Cuối cùng, trước khi rời bất kỳ sự kiện nào hãy chắc chắn rằng bạn đã nói lời tạm biệt 
và cảm ơn người tổ chức sự kiện đó. Thường thì người tổ chức sự kiện sẽ nói chuyện lần 
lượt với từng người nhưng cũng cần thiết phải có sự phản hồi và những đánh giá về sự kiện 
đó. Việc này sẽ khiến bạn nhận được nhiều lời mời sau đó. Hãy kiểm tra lại xem bạn đã nói 
chuyện được với bao nhiêu người mà mình muốn gặp. Nếu bạn đã hoàn tất những điều trên 
thì hãy tránh việc nấn ná, chần chừ tới tận phút cuối của sự kiện. Điều đó không chỉ là việc 
sử dụng thời gian kém hiệu quả mà thực tế là những người đứng ra tổ chức sự kiện có thể 
muốn mọi người ra về để họ thu dọn nơi diễn ra sự kiện.  

Lời khuyên 
Áp dụng quy tắc năm phút. Năm phút nhìn chung là đủ dài để bắt đầu một câu chuyện và để 
đặt những câu hỏi nhằm tìm ra niềm vui, sự quan tâm chung. Nếu không có tính hiệu quả rõ 
ràng, hãy cám ơn người bạn đang nói chuyện cùng và trao đổi thông tin liên lạc chi tiết. 
Đừng bao giờ rời đi để người đó lại một mình, hãy giới thiệu họ với ai đó bạn gặp từ trước ‒ 
người theo bạn nghĩ là một quan hệ có ích hoặc bạn nên để ý quanh phòng xem có ai đó có 
thể tham gia vào cuộc trò chuyện của mình. Bạn sẽ không bao giờ biết khi nào thì ai đó có 
thể giúp được mình. Sau lúc đó, người này có thể là người mà bạn cần biết nhất. Hãy luôn 
thể hiện sự tôn trọng, có suy nghĩ và đừng quên trao đổi thông tin liên lạc chi tiết. 

Đưa ra những câu hỏi để có những gì bạn muốn 

Lí do để bạn tạo dựng quan hệ đó là hoàn thành những mục tiêu đề và điều quan trọng 
là hãy đưa ra những câu hỏi để có được những gì bạn muốn. Yêu cầu đó cần phải được thực 
hiện theo cách sẽ giúp bạn có được thông tin bạn cần. 

Trong cuốn sách The Power of Networking (Sức mạnh của việc tạo dựng quan hệ), xuất 
bản năm 1999, Sandy Villas và Donna Fisher đã đề nghị việc sử dụng câu hỏi: “Bạn biết ai 
mà..?” thay vì “Bạn có biết bất kỳ ai ‒ người...?” để đưa ra một yêu cầu. Câu hỏi cuối có thể 
dẫn tới câu trả lời đóng “có” hoặc “không”, làm cuộc hội thoại không thể tiến triển. Bằng 
việc đặt câu hỏi mở, người được hỏi sẽ phải nghĩ đến người mà họ biết.  

Những câu hỏi hay trong việc tạo dựng quan hệ mà Villas và Fisher nhấn mạnh đó là:  

• “Bạn biết có người nào tôi nên biết không (cho trước những tình huống sau)...?” 

• “Bạn có biết ai ‒ người biết...?” 

• “Bạn có biết ai ‒ người sẽ được lợi từ...?” 

• “Bạn sẽ giới thiệu ai để tôi liên hệ với về...?” 

• “Tôi đang trông đợi..... bạn có biết người nào...?” 

• “Tôi mong được biết tên của mọi người, bạn biết ai...?” 
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Đặt ra những câu hỏi hợp lý sẽ mở ra những khả năng mới để bạn tiến gần hơn đến mục 
tiêu tạo dựng quan hệ của mình. 

Chia sẻ những mục tiêu 

Trong các sự kiện, một nguyên tắc chung là nếu thời gian có hạn, thì điều quan trọng 
bạn hãy sớm chia sẻ những mục tiêu của mình. Bạn có thể cảm thấy thích thú công ty của 
một người nào đó và muốn dành thời gian nhiều hơn với họ trong dịp tới, song điều quan 
trọng là bạn cũng cần cố gắng gặp càng nhiều người càng tốt nhưng vẫn lịch sự và không 
làm hỏng sự kiện dành cho mình. 

Bạn cần phải có được sự cân bằng. Bạn nên coi việc tạo dựng quan hệ là một việc làm 
thú vị giống như gặp gỡ những người bạn mới, chứ không phải đầy áp lực như việc ganh 
đua với người đến cùng, hay thực hiện một chuyến du lịch trong ngày tới các thủ đô trên 
thế giới. Đó là chỗ mà giá trị của việc biết trước những ai sẽ có mặt tại sự kiện cho phép bạn 
tập trung vào sự chú ý của mình. Hãy cởi mở với điều may mắn tình cờ xảy ra và với tất cả 
những gì bạn gặp. Đó có thể là người bạn gặp ở nơi xếp hàng ăn trưa và họ giới thiệu cho 
bạn một đối tác trong tương lai. Bí quyết ở đây là hãy thật cởi mở và sẵn sàng giao tiếp với 
bất kỳ ai. 

Nên tránh những cuộc mua bán 

Có lẽ lí do chính khiến việc tạo dựng quan hệ có một cái tên xấu là bởi những cá nhân 
tiếp cận bạn với thái độ thật dữ dằn, sau đó họ quảng cáo sản phẩm của mình và không để 
cho bạn đi nếu bạn chưa đặt bút ký hoặc hứa để họ liên lạc với bạn vì những thông tin họ 
muốn biết thêm. 

Khi tiếp cận ai đó tại một sự kiện tạo dựng quan hệ, thì điều quan trọng bạn cần biết là 
những gì mình làm có thể tạo một cơ hội hoặc nhằm mục tiêu phát triển một mối quan hệ 
lâu dài chứ không chỉ đơn thuần là việc thực hiện cuộc bán hàng mau lẹ. Khi tạo dựng quan 
hệ, hãy chắc rằng bạn đang đưa ra những lời thỉnh cầu chứ không phải là những lời yêu cầu 
có tính bắt buộc. 

Những yêu cầu trong tạo dựng quan hệ 

  

Tính bắt buộc ”Tôi muốn anh đưa cho tôi...” 

Việc trao 

quyền 
”Tôi đang tìm kiếm… và nghĩ rằng anh có thể…” 

Tính mơ hồ ”Tôi muốn được liên hệ với những khách hang tốt cho công việc kinh doanh của mình” 

Sự rõ ràng ”Khách hàng lí tưởng của tôi là… bạn có biết người..?” 

Tính hấp dẫn ”Nếu bạn sẽ… tôi cũng sẽ…” 

Việc trao ”Tôi biết vài người để giới thiệu cho bạn, người mà… và hãy nhớ đến tôi khi bạn gặp những người đó…” 
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quyền 

Sự ngập 

ngừng 
”Tôi biết bạn luôn bận rộn và hẳn là không có thời gian và tôi không muốn làm phiền bạn, nhưng…” 

Thẳng thắn 
”Tôi muốn có sự hỗ trợ của bạn, nếu được. Bất kể thời gian bạn có thể dành cho tôi là bao nhiêu tôi đều 

trân trọng” 

Quá rộng ”Tôi đang tìm việc. Bạn có thể giới thiệu một ai đó mà tôi có thể liên hệ.” 

Cụ thể 
”Tôi đang tìm kiếm một công việc về… công ty nào đó có thể sử dụng sự thành thạo của tôi… Bạn có biết 

ai có thể…” 

Bối rối 
”Bạn có nghĩ là có thể giúp tôi bán được một số thiết bị cho những người có các thiết bị nhỏ gọn thông 

minh” 

Rõ ràng 
”Tôi muốn liên hệ với những người đang tìm kiếm các thiết bị tốt hơn… Bạn có biết ai đó để tôi có thể 

gọi điện không?” 

Theo nguồn từ cuốn Sức mạnh của Việc Tạo Dựng Quan Hệ (phát hành năm 1999) của 
Sandy Villas và Donna Fisher Thorsons. 

Lời khuyên 
Trước khi đưa ra yêu cầu hãy dành chút thời gian để nghĩ về những gì bạn thật sự cần và cải 
thiện yêu cầu đó để đạt được những tiêu chuẩn ở bảng phía trên. Hãy nghĩ đến việc làm thế 
nào để bạn có thể hỗ trợ người khác với nhu cầu mà họ có thể có. 
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16. Cách xử lý lời từ chối 
Có lẽ áp lực mạnh nhất trong việc hình thành nên cách cư xử của con người đó là việc sợ 

hãi sự từ chối. Nỗi sợ hãi với từ: “Không”; “Biến đi”; “Mày nghĩ mày là ai?” hay điều gì đó rất 
bất lịch sự – đó là nỗi sợ hãi về việc bị hắt hủi. Tất cả chúng ta đều phải trải nghiệm việc đó 
theo những cách khác nhau và nó thường gây tổn thương nghiêm trọng bởi lẽ tất cả chúng 
ta đều có nhu cầu được quan hệ. Đây là một trong những nhu cầu cốt lõi nhất tạo ra loài 
người và giúp chúng ta sống trong một xã hội. 

Sự sợ hãi khi bị từ chối sẽ ngăn cản chúng ta trong việc tạo dựng quan hệ. Nếu chúng ta 
học cách điều khiển và chế ngự nỗi sợ hãi này, thì chúng ta có thể tạo dựng quan hệ hiệu 
quả và thành công hơn. 

“Không” chỉ đơn giản nghĩa là “không” 

Những trải nghiệm của chúng ta đến từ việc hiểu từ “không” theo cách tiêu cực. Với 
chúng ta từ “không” có thể có nghĩa “không – bạn không tốt lắm” hay “không – tôi không 
thích bạn”. Từ “không” chỉ đơn thuần có một nghĩa là “không” và tất cả những gì thêm vào 
quanh nó chỉ là sự lý giải của chúng ta, chúng cũng có thể đúng hoặc không. Lần tới nếu bạn 
nghe thấy từ “không” thì hãy lắng nghe những suy nghĩ của mình. Bạn nghĩ điều gì tạo nên 
nghĩa của từ đó? Bạn có muốn thử thách những ý nghĩ của mình bằng việc đặt câu hỏi “Liệu 
nó có đúng?” hay “Liệu tôi có thể khẳng định 100% rằng từ “không” của họ có nghĩa như 
vậy?” 

Bất kể từ “không” nào cũng mang tôi đến gần hơn với từ “có” 

Đúng như những câu ở trên cho thấy, nếu mỗi lần bạn nghe thấy ai đó nói “không” thì 
nó không nhất thiết là bạn phải từ bỏ ngay lập tức vì sự từ chối. Có thể người mà bạn đang 
đưa ra một yêu cầu có một ngày tồi tệ và nếu bạn yêu cầu họ một lần nữa vào cuối ngày đó, 
hay có lẽ là tuần tới, họ có thể đáp trả khác. Bí quyết ở đây là hoặc hỏi lại lần nữa hoặc đi hỏi 
người khác. 

Sự linh động 

Có lẽ những người xử lý giỏi việc từ chối và vẫn đang có được những cách thức xử lý 
mới chính là bọn trẻ. Liệu có cặp vợ chồng nào chưa trải nghiệm tình huống này khi đi mua 
sắm: 

Con: “Bố, mua cho con vài cái kẹo nhé!” 

Bố: “Không, giờ này gần với giờ ăn tối rồi.” 

Con: “Đi mà, con sẽ ăn hết phần của mình.” Sau đó, kéo mạnh ống quần của người bố. 
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Bố: “Không được, nó sẽ làm con ăn mất ngon.” 

Con: “Bố, điều này không công bằng, nếu là mẹ hẳn mẹ sẽ mua cho con rồi.” Đứa trẻ cau 
có và dậm chân xuống đất. 

Bố: “Không, mẹ con sẽ không làm điều đó đâu.” 

Con: “Bố không thương con gì cả.” Lúc này, đứa trẻ đang khóc thành tiếng. 

Bố: “Tất nhiên là bố thương con, nhưng giờ thì con không thể ăn kẹo.” 

Con: “Không bố chẳng thương con.” Đứa trẻ nói oang oang và la hét lớn tiếng. 

Bố: “Được rồi, bố sẽ mua một vài cái. Nín đi. Nhưng con chỉ được ăn sau bữa tối thôi 
đấy.” 

Con: “Được ạ.” Đứa trẻ vẫn khóc thút thít (nhưng đã tươi tỉnh hơn!). 

Trong ví dụ trên, ai đã cho thấy mình là người linh động nhất? Đó chính là đứa trẻ. Khi 
cậu bé nhận ra rằng đòi hỏi của mình không được đáp ứng, cậu sẽ thử nhiều cách cho tới 
khi người cha chấp nhận đáp ứng đó! 

Điều này không có nghĩa khuyên bạn cứ tiếp tục mãi dù đã bị từ chối, mà là hãy nghĩ về 
việc bạn có thể tiếp cận cùng một vấn đề nhưng với nhiều cách thức khác nhau. Bạn có thể 
nghĩ ra một cách để đáp ứng chân thành những yêu cầu của người khác hay tạo ra những 
giá trị tích cực dành cho họ để có được sự hợp tác. Điều cốt yếu đó là một chiến thuật khác 
được sử dụng. Bạn cũng có thể yêu cầu có được lời nhận xét từ người đó, tại sao họ lại từ 
chối yêu cầu của mình, hay bạn cũng nên nghĩ đến việc làm thế nào để đối phó với trải 
nghiệm đó. Một câu hỏi hay đặt ra cho bạn đó là: “Làm thế nào để tôi có thể làm việc đó khác 
đi và hiệu quả hơn?” hay “Theo cách nào thì khả quan hơn?” 

Vượt qua nó! 

Trong cuộc sống không phải lúc nào chúng ta cũng có được những điều mình muốn. 
Mặc dù bạn có thể đưa ra một yêu cầu chân thành tới một ai đó nó hẳn là lôi cuốn nhất và 
cũng có thể là rất tệ vì người đó chỉ quan tâm đến bản thân, thì tôi luôn trông đợi bạn sẽ có 
được cách của chính mình. Đôi khi điều đáng trọng (với bạn) và phù hợp nhất mà bạn có 
thể làm đó là hãy bỏ đi sự từ chối. Vấn đề có thể ở chính người từ chối bạn chứ không phải 
ở bạn. 

Carole Stone, tác giả của những cuốn sách về chủ đề tạo dựng quan hệ, đã đưa ra cách 
phản ứng lại trước sự khinh rẻ. Cô nói:  

Nếu tôi biết rõ người đó, tôi sẽ chỉ hỏi một câu đơn giản: “Anh thật sự muốn cư xử thô lỗ 
như thế à?” Còn không thì tôi quên đi sự khinh rẻ đó và bạn cũng sẽ vượt qua được điều đó chỉ 
trong một vài giờ sau. 
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17. Bài thuyết trình ngắn gọn 
Trong các sự kiện tạo dựng quan hệ chóng vánh, bạn sẽ có cơ hội để thực hiện một bài 

diễn thuyết ngắn về sản phẩm của mình hay về lí do bạn có mặt ở đây. Trong số các thuật 
ngữ của việc tạo dựng quan hệ, điều này được biết đến với thuật ngữ bài diễn thuyết ngắn 
gọn. Đó có thể là một đoạn miêu tả về những gì bạn làm trong thời gian 30 giây hoặc ít hơn, 
nó bằng với khoảng thời gian để một người đi thang máy từ tầng một xuống đến mặt đất.  

Các bước để tạo ra một bài diễn thuyết ngắn gọn nhưng thú vị 

1 Nhớ đến sức mạnh của những ấn tượng đầu tiên. Làm thế nào mà bạn chỉ tình cờ ghé 
qua thôi nhưng đã để lại những ấn tượng tốt đẹp, thậm chí nhiều hơn cả những gì bạn nói. 

2 Bạn nên dành một chút thời gian trước khi sự kiện diễn ra để chuẩn bị và có được 
trạng thái tâm lý tốt nhất.  

3 Khi giới thiệu về bản thân, bạn không nên dùng biệt ngữ hay những thuật ngữ chuyên 
môn mà không giải thích được chúng thật đơn giản và dễ hiểu. Hãy cố gắng miêu tả công 
việc của bạn theo cách hứa hẹn là sẽ thú vị chứ không phải khiến mọi người thấy buồn ngủ. 
Đừng bao giờ dùng những danh hiệu không thân thuộc với mọi người (ví dụ: “Tôi là cố vấn 
cao cấp, cấp bảy”). 

4 Bạn hãy thiết lập sự tín nhiệm cho bản thân trước khi mọi người để ý lắng nghe bạn 
nói. Điều này đặc biệt cần trong những tổ chức coi trọng địa vị. Để làm việc này, bạn có thể 
hoặc đưa danh hiệu của mình vào trong đoạn giới thiệu (Giám đốc hay Người quản lý) hoặc 
nếu cấp bậc của bạn quá thấp, bạn có thể nhấn mạnh vào những ích lợi và sự tín nhiệm của 
công ty (Tôi làm việc cho Ngân hàng Toàn cầu, một trong những ngân hàng đứng đầu trên 
thế giới). Nếu bạn là chủ của chính mình, thì có thể gọi bản thân bạn là người sáng lập công 
ty. Nếu công việc kinh doanh đó rất nhỏ, thì bạn có thể nhấn vào tầm quan trọng của nó với 
cộng đồng. Nếu bạn vừa dành được bất kể một giải thưởng gì, hãy đề cập đến nó ở những 
dòng mở đầu. 

5 Giữ vững luận điểm. Một trong những cách để làm việc này đó là nghĩ về ba điểm 
quan trọng nhất bạn muốn đề cập và lấy ví dụ cho mỗi điểm đó. Sau đó, những điểm quan 
trọng này cần được đặt lên trên và cần phải bám sát bằng thông điệp chính trong bài thuyết 
trình của bạn. 

6 Khi bạn trình bày bài thuyết trình ngắn, trừ khi thật sự quan trọng còn không thì 
không cần dùng đến phần mềm thuyết trình Power Point. Có quá nhiều diễn giả dựa vào 
phần mềm này nhưng việc đó có thể khiến khán giả xao lãng không chú ý đến bạn, trừ phi 
cách gây ấn tượng không có tính hỗ trợ đối với luận điểm bạn trình bày.  
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7 Hãy tạo ra sự tiếp xúc bằng mắt và luôn tươi cười. Dù thông điệp là tích cực nhưng 
nếu vẻ ngoài của bạn tạo sự cách biệt, thì bạn sẽ không bao giờ tạo được sự hòa hợp với 
khán giả. Bạn hãy nhìn tất cả mọi người chứ không phải chỉ nhìn một nhóm người hay về 
một phía của căn phòng. Bạn phải làm điều này một cách có ý thức ngay từ đầu, nhưng với 
việc luyện tập bạn sẽ cảm thấy dễ chịu và dễ dàng hơn.  

8 Trong khi luyện tập, hãy đảm bảo rằng bạn nói rõ ràng để mọi người có thể nghe thấy, 
đặc biệt nếu bạn nói ở một sảnh đường hay địa điểm rộng lớn. Điều tệ hại nhất là bạn có 
một bài thuyết trình ngắn gọn tuyệt hay nhưng lại không có ai nghe thấy bạn nói. Nếu muốn 
có thêm lời khuyên cho việc thuyết trình thì bạn nên tham dự một khoá học ở một trường 
đại học nào đó. Điều này sẽ cải thiện các kỹ năng thuyết trình của bạn. Ngoài ra cũng có các 
tổ chức dạy thuyết trình (được liệt kê ra ở đề mục) nơi đem lại cho bạn những cơ hội để 
phát triển hơn nữa kỹ năng thuyết trình nơi công cộng.  

9 Hãy phát những tờ in bài thuyết trình sau khi nói xong. Tránh việc phát bất kể tài liệu 
gì trước khi bạn nói vì điều này sẽ làm khán giả xao lãng. Phân phát các tờ in bài thuyết 
trình sau khi nói sẽ củng cố thêm thông điệp và làm cho người nghe nhớ hơn những điểm 
chính bạn muốn truyền tải.  

10 Nói với mọi người rằng những gì bạn muốn họ làm chính là kết quả của việc giao 
tiếp của bạn. Không nên để họ phải phán đoán về điều họ được yêu cầu hay điều bạn có ý 
định cung cấp. Điều này đôi khi được gọi là “lời kêu gọi hành động”.  

11 Hãy chắc rằng bạn cảm ơn mọi người vì việc họ đã chú ý lắng nghe bài thuyết trình 
của bạn. 

12 Thực hành bài thuyết trình ngắn gọn của bạn trước gương hay trước một người bạn. 
Hãy yêu cầu xin ý kiến phản hồi về sự rõ ràng, nhịp độ tiến triển của bài thuyết trình và xem 
họ hiểu những điều bạn làm và những gì bạn muốn đến đâu. 

Ô trống dưới đây sẽ tóm tắt quá trình trên : 

Tên, công việc kinh doanh và phẩm chất 
Thông điệp chính 
Luận điểm 1 – ví dụ 
Luận điểm 2 – ví dụ 
Luận điểm 3 – ví dụ 
Nhắc lại thông điệp chính 
Kêu gọi hành động và nói lời cảm ơn 

Ví dụ 

Xin chào, tôi là Steven, tác giả của cuốn sách Để xuất chúng trong tạo dựng quan hệ và 
cũng là tác giả của cuốn sách bán chạy số một có tựa đề Được sản xuất tại Anh Quốc xuất bản 
bởi nhà xuất bản giáo dục Pearson . Nhà xuất bản này cũng là chủ sở hữu của tạp chí Penguin 
và tờ thời báo kinh tế. 
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Thông điệp chính của tôi trong cuốn sách này đó là tạo dựng quan hệ là điều cần thiết đối 
với sự thành công trong sự nghiệp. Việc tạo dựng quan hệ sẽ tạo nên các đầu mối liên lạc có 
ảnh hưởng tới những thông tin tuyển dụng. Thực tế, hơn 60 % người tìm việc có được việc 
làm dựa vào thông tin từ những người mà họ có quan hệ - những việc làm này chưa từng 
được quảng cáo. 

Việc tạo dựng quan hệ giúp cho hồ sơ của bạn được biết đến, vì vậy mọi người sẽ biết bạn 
đang tìm kiếm một cơ hội được làm việc. Điều này khiến cho sự việc xảy ra giống kiểu cơ hội 
tự tìm đến với bạn hơn là việc bạn tìm kiếm nó. 

Cuối cùng , việc tạo dựng quan hệ cho phép bạn phát triển một mạng lưới quan hệ mạnh 
và có nhiều bạn bè trong công việc. Bạn bè và mạng lưới quan hệ sẽ hỗ trợ bạn mỗi khi bạn 
cần và giúp bạn vượt qua những thời điểm khó khăn nhất trong cả hiện tại và tương lai.  

Tóm lại, tạo dựng quan hệ là kỹ năng cần thiết cho sự thành công trong sự nghiệp. 

Tôi có những bản sao của cuốn Để xuất chúng trong tạo dựng quan hệ, trong đó tôi chia 
sẻ các bí quyết của những nhà tạo dựng quan hệ cừ khôi. Những cuốn sách này được bán với 
giá ưu đãi. Xin chân thành cám ơn sự lắng nghe của các bạn. 

Đoạn phát biểu ở trên có thể sẽ hiệu quả hơn nếu tôi làm cho nó phù hợp với nhóm 
thính giả mà tôi đang hướng đến. Ví dụ, nếu nói chuyện với một nhóm kinh doanh nhỏ thì 
điểm tôi đề cập chính sẽ là “tạo dựng quan hệ là cần thiết cho sự phát triển của việc kinh 
doanh nhỏ” và sau đó ba điểm tiếp theo sẽ giải thích lý do cho câu nói đó. Hãy nhớ rằng mọi 
người chỉ tập trung chú ý được trong một khoảng thời gian ngắn. Bạn cần nói thẳng vào vấn 
đề họ quan tâm và trả lời câu hỏi của họ: “Điều gì trong đó cần cho tôi?” Hãy trả lời thật rõ 
ràng để họ thấy được tại sao lại nên lắng nghe bạn nói.  

Lời khuyên 
Bí quyết được rất nhiều nhà diễn thuyết sử dụng khi thuyết trình đó là chọn ra một người 
để thực hiện giao tiếp bằng mắt vào lúc ban đầu. Điều này sẽ có lợi nếu người đó đứng ở 
giữa phòng và cách bạn 3/4 chiều dài của phòng về phía cuối. Người diễn thuyết lúc này có 
thể tưởng tượng việc họ đang có một cuộc nói chuyện một-đối-một với người đó. 
Sau một vài phút, người thuyết trình có thể nhẹ nhàng chuyển hướng và nhìn sang phía 
khác của căn phòng, giao tiếp bằng mắt với một cá nhân khác. Điều này được lặp lại trong 
suốt buổi thuyết trình. 
Lợi ích của kĩ năng này đó là làm dịu đi trạng thái thần kinh căng thẳng của người thuyết 
trình. Họ có cảm giác về một cuộc hội thoại một-đối-một khá dễ chịu. Điều quan trọng hơn 
đó là khi đang nói chuyện với một cá nhân nào đó thì những thính giả khác vẫn cảm nhận 
được bạn đang giao tiếp với tất cả mọi người. 
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Phần 5 

Quản lý mạng lưới 

18. Bước tiếp theo 
Bạn vừa gặp một người và có danh thiếp của họ, vậy tiếp theo bạn phải làm gì? Một 

trong những lỗi thường thấy nhất ở những người đang xây dựng mạng lưới quan hệ đó là 
việc họ tham dự các sự kiện, nhận những tấm danh thiếp rồi không biết làm gì với chúng 
nữa. Vài tuần sau bạn mới sờ tới chúng và thậm chí không thể nhớ người nào đã đưa nó cho 
mình và tại sao lại có tấm danh thiếp đó. Thay vì vứt nó đi, bạn giữ lại đề phòng trường hợp 
quan trọng, trong khi đó tập danh thiếp của bạn cứ dầy thêm. 

Bạn có thấy những điều trên đây có vẻ giống với mình không? 

Nghệ thuật thực hiện bước tiếp theo 

Ngay sau khi bạn nhận danh thiếp của ai đó hoặc khi về tới nhà, hãy dành vài phút để 
ghi lại những thông tin dưới đây vào mặt sau của tấm danh thiếp: 

• Bạn gặp người này ở đâu và khi nào? 

• Mục đích của việc trao đổi danh thiếp là gì (hứa sẽ liên lạc bất cứ khi nào tôi đến New 
Zealand hoặc một người viết quảng cáo hay)? 

• Ghi lại thời gian bạn gặp người đó và bất cứ điều thú vị nào về người này (họ thích 
chơi bóng rổ và có hai cô con gái đang học đại học). 

Mục đích của việc ghi những thông tin này là ghi nhớ chi tiết về các mối liên hệ bởi có 
thể bạn sẽ quên nếu không ghi lại. Chỉ cần tóm tắt vài gạch đầu dòng những gì bạn cảm thấy 
quan trọng trong cuộc nói chuyện. Những điểm dưới đây nên được ghi lại ngay lập tức vào 
mặt sau của tấm danh thiếp, khi bạn còn nhớ được rõ ràng. 

• Gặp tại bữa tiệc của Sally ngày 22/11/06 
• Gửi bài viết về thúc đẩy xây dựng mạng lưới quan hệ vào ngày 27/11/06 
• Thích đi bộ và các môn thể thao dưới nước 
• Chuyển tới London vào năm 2009 
Lời khuyên  
Hãy lắng nghe trong suốt cuộc trò chuyện để biết được điều gì có ý nghĩa đối với người bạn 
đang nói chuyện mà không liên quan trực tiếp đến công việc của họ. Đó có thể là sự yêu 
thích một môn thể thao hoặc việc họ đang lên kế hoạch đi nghỉ ở nước ngoài trong năm tới. 
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Bằng cách ghi lại những chi tiết này, bạn có thể làm cho bước tiếp theo của mình mang tính 
cá nhân và có sức ảnh hưởng hơn. 

Bạn cũng nên chú ý những điều sau: 

• Nếu không có danh thiếp của họ, bạn hãy viết lại những chi tiết trong cuộc nói chuyện 
ngay sau khi sự kiện đó kết thúc. Bạn nên mang theo một cuốn sổ nhỏ để làm điều này thay 
vì viết ra một mẩu giấy hoặc viết lên một tờ hóa đơn. 

• Nếu bạn không lấy được những thông tin liên lạc của một người nào đó vào buổi tối 
diễn ra sự kiện, thì ngay sáng hôm sau, hãy gửi e-mail đến cho người tổ chức sự kiện để hỏi 
các thông tin này. Và hãy nhớ nói lời cảm ơn họ vì một buổi gặp gỡ tuyệt vời và về mối quan 
hệ bạn vừa thiết lập. Nếu người tổ chức không đồng ý trao cho bạn những thông tin, hãy để 
lại địa chỉ liên hệ để gửi tới người bạn muốn liên lạc. Hãy nhớ, đừng bao giờ từ bỏ. 

• Đôi khi bạn không có may mắn lấy được những thông tin liên lạc từ người tổ chức sự 
kiện. Trong trường hợp này, bạn hãy bắt đầu tìm kiếm thông tin về người đó thông qua 
những gì bạn biết. Ví dụ: Nếu bạn biết một người làm việc tại The Guardian, hãy lên website 
của công ty đó để xem bạn có thể liên hệ trực tuyến với họ hay không. Hoặc bạn cũng có thể 
nhìn vào cấu trúc các địa chỉ e-mail của công ty đó và gửi mail cho địa chỉ cùng kiểu 
(tên.họ@tên công ty.com). 

Sử dụng hệ thống lưu trữ để ghi lại các thông tin liên lạc 

Khi đã ghi lại chi tiết các thông tin liên lạc, bạn cần đưa những thông tin đó vào một hệ 
thống lưu trữ, cho phép bạn sắp xếp và phục hồi lại những thông tin này mỗi khi cần thiết. 
Hãy tạo thành một thói quen làm việc ngay khi bạn nhận được tấm danh thiếp, lý tưởng 
nhất là trong vòng 24 giờ. Lần đầu tiên thật dễ dàng, rồi đến lần thứ hai và trước khi bạn 
kịp nhận ra thì nó đã tạo thành một thói quen. Có nhiều phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu 
nhưng hãy xem xét những phần mềm sau. 

Outlook hoặc phần mềm tương ứng 

Sử dụng một hệ thống điện tử để lưu trữ thông tin thật sự hữu dụng vì mọi hệ thống 
đều có thể được tích hợp với những thứ bạn đang sử dụng để làm việc. Bạn cũng không cần 
đến vài cơ sở dữ liệu chỉ để tìm một thông tin liên lạc. Ưu điểm của Outlook là bạn có thể 
chia sẻ thông tin dễ dàng bằng cách gửi danh thiếp liên lạc; những người trong mạng lưới 
của bạn chắc chắn cũng biết sử dụng hệ thống này và có một phần mềm tương thích. Nguy 
hiểm là ở chỗ nếu bạn không lưu lại một bản dự phòng, khi có sự cố xảy ra với tài khoản 
hoặc máy tính, bạn có thể bị mất tất cả các thông tin liên lạc. Cũng có lúc bạn không thể có 
được những thông tin liên lạc vào thời điểm cần thiết nhất nếu không có một thiết bị cầm 
tay để truy nhập từ xa những địa chỉ liên lạc trên máy tính. 
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Sổ ghi địa chỉ 

Sử dụng sổ ghi địa chỉ có ưu điểm là không bao giờ bạn phải lo chuyện mất thông tin 
liên lạc do các sự cố công nghệ. Một ưu điểm khác là dễ tìm kiếm nếu bạn sắp xếp theo vần 
hoặc theo các nhóm hay ngày gặp mặt. Nhưng nhược điểm của nó là khi mạng lưới phát 
triển lớn hơn (tôi biết có một số người, mạng lưới của họ lên tới 30.000 thành viên), thì một 
cuốn sổ ghi địa chỉ không còn tác dụng nữa. Việc tìm kiếm thông tin cũng không dễ dàng khi 
số người trở nên quá đông hoặc khi bạn muốn các thông tin chi tiết hơn. Tóm lại, đối với 
một mạng lưới nhỏ, hay khi thiếu điều kiện về công nghệ thì cuốn sổ địa chỉ là một phương 
tiện rất nhanh và hiệu quả. 

Xây dựng cơ sở dữ liệu 

Bạn nên tự tạo ra cơ sở dữ liệu của riêng mình trên các phần mềm như Excel, Acccess 
hay các phần mềm quản lý dữ liệu khác. Đó có thể là một bản đơn giản ghi lại những điều 
bạn biết. Dưới đây là một ví dụ: 

• Tên 

• Ngày gặp mặt 

• Sự kiện 

• Những điều trong buổi nói chuyện 

• Lời hứa sau buổi nói chuyện 

• Lần cuối cùng liên lạc 

• Có liên quan tới ai (có thể ghi họ có liên quan như thế nào tới những người bạn muốn 
gặp  một nhóm cụ thể nào đó hoặc một người khác trong mạng lưới của mình) 

• Những ghi chú khác. 

Lời khuyên 
Trong mục “các ghi chú khác” hãy ghi lại những ngày quan trọng với người đó theo cách dễ 
hiểu đối với bạn (ngày sinh nhật, ngày kỉ niệm, ngày thi, ngày cưới của con trai hoặc con gái 
họ). Sau đó, hãy chắc chắn rằng bạn có liên lạc và gửi tới họ những lời chúc tốt đẹp nhất vào 
những dịp như thế. Hãy nhớ việc xây dựng mạng lưới là việc tạo dựng một mối quan hệ lâu 
dài chứ không phải là kiểu bán hàng mau lẹ. Thông qua sự quan tâm, bạn thể hiện với họ 
rằng bạn rất trân trọng mối quan hệ giữa hai người. 

Bằng cách ghi lại thông tin này, bạn đã đánh một dấu mốc trong mối quan hệ với người 
đó. Nếu họ gọi cho bạn, thì bạn nên truy cập vào cơ sở dữ liệu của mình, để nói với họ về 
những điều cụ thể. Hoặc nếu bạn liên lạc lại với họ, bạn sẽ có ngay thông tin chỉ sau vài giây. 
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Các mạng lưới trực tuyến 

Như đã nói ở Chương 12, chúng ta có rất nhiều hệ thống xây dựng mạng lưới trực 
tuyến. Ưu điểm của việc lưu trữ các thông tin liên lạc trên những hệ thống này là chúng 
được xây dựng trên nền web, do đó bạn có thể truy cập từ bất cứ máy tính cá nhân có nối 
mạng nào trên thế giới. Nhược điểm là nếu bạn không có mối liên hệ nào với trang web, bạn 
sẽ không thể đến với những thông tin chi tiết. Cũng nhờ vào sự phổ biến của mạng lưới mà 
người khác tiếp tục kết nối với bạn. Với nhịp độ thay đổi trong công nghệ mạng xã hội, thì 
việc trở thành một phần của mạng lưới trực tuyến thật sự có ý nghĩa. Nhưng bạn cần có một 
cơ sở dữ liệu liên lạc riêng biệt để giảm thiểu đến tối đa nguy cơ phải thay đổi nhà cung cấp 
trực tuyến. 

Lời khuyên 

Dù bạn chọn hệ thống nào để lưu trữ thông tin, thì hãy nhớ rằng thông tin lạc hậu là 
những thứ vô dụng. Ngày nay, con người có thể thay đổi công việc, điện thoại, địa chỉ e-
mail hay nhà ở, và tái định cư ở nước ngoài, do đó việc cập nhật thông tin định kỳ là một 
việc làm cần thiết. Bạn có thể cập nhật thông tin mỗi lần bạn liên lạc với họ, hoặc có thể 
cập nhật định kỳ (một năm hai lần). Trong bất cứ trường hợp nào, đảm bảo rằng bạn có 
phương pháp giữ cho thông tin của mình luôn tươi mới. 

Thực hiện bước tiếp theo bằng phương tiện gì?  

Nishma Gosrani, nhân viên công ty kiểm toán PricewaterhouseCoopers đã nói về cách 
thực hiện bước tiếp theo của mình như sau: 

“Tôi viết một e-mail (theo mẫu có sẵn) gửi tới họ trong vòng 24 giờ sau khi gặp mặt, 
trong đó đính kèm một bản lý lịch và ảnh, đồng thời cũng nhắc lại sự kiện mà tôi và họ đã 
gặp nhau. Sau đó, tôi và họ thường gặp nhau trong những buổi đi uống nước, cà phê hoặc 
đi ăn trưa. Tôi nhận ra rằng những lần sau đó khiến họ nhớ về tôi rõ ràng hơn những 
người khác họ cũng gặp trong sự kiện đó. Tôi thường gửi cho những người trong danh 
sách liên lạc của mình một tấm thiệp chào mừng để đảm bảo rằng họ luôn nhớ tới tôi, 
công ty của tôi và có thể sẽ phát triển một cơ hội hợp tác.” 

Sử dụng e-mail 

Khi bạn sử dụng e-mail để thực hiện bước tiếp theo trong việc tạo dựng quan hệ, hãy 
nhắc lại cho người đó về nơi hai người đã gặp nhau và cung cấp thêm cho họ một số chi tiết 
khác để có thể tiếp tục giữ quan hệ. Nói với họ rằng bạn rất vui khi được gặp họ và cảm ơn 
vì đã dành thời gian nói chuyện với bạn. Đây là những điều rất đơn giản mà bạn nên làm. 

Khi thực hiện bước tiếp theo cùng với một vài người bạn gặp trong sự kiện, hãy nhớ 
không bao giờ sử dụng chức năng “CC” khi gửi e-mail. Thứ nhất, người ta thường không 
muốn chia sẻ những thông tin chi tiết của mình với nhiều người. Thứ hai, điều này thể hiện 
sự thiếu quan tâm và chú ý mang tính cá nhân. Có một phương pháp tốt hơn rất nhiều đó là 
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gửi một e-mail chung chung, làm cho nó có vẻ như được gửi cho từng cá nhân và đặt những 
liên lạc khác trong phần “BCC”. 

Ví dụ 

Xin chào! 

Thật vui khi được gặp ông ở hội nghị tối qua. Hãy liên lạc với tôi nếu như ông muốn biết 
thêm bất cứ thông tin gì về những báo cáo tôi đã đề cập tới. Tôi đã đính kèm một bản mẫu. 
Chúc ông sẽ gặp mọi điều tốt lành khi chuyển tới địa điểm mới, hy vọng được gặp lại ông 
trong các sự kiện tiếp theo. 

Thân mến! 

Hãy nhớ rằng trao đổi e-mail không phải là cách linh động hay thích hợp nhất để xây 
dựng lòng tin và phát triển mối quan hệ trong kinh doanh. Tùy thuộc vào thời gian và địa 
điểm, bạn nên sắp xếp những buổi đi uống cà phê hay ăn trưa, bởi nó sẽ đem lại nhiều lợi 
ích hơn trong việc phát triển các mối quan hệ của bạn. 

Lời khuyên 
Đừng đánh giá thấp giá trị của những bức thư cảm ơn người đã dành thời gian nói chuyện 
với bạn. Nó thể hiện sự tôn trọng cũng như tính liên tục và đảm bảo rằng trong tương lai họ 
sẽ nhớ tới bạn. 

Gọi điện thoại 

Nếu bạn gọi điện và nhận được câu trả lời tự động từ máy điện thoại, thì hãy để lại một 
tin nhắn rõ ràng với tên của bạn, thời gian gọi, địa chỉ liên lạc và nói rõ họ có thể liên lạc với 
bạn vào thời gian nào là tốt nhất. Bạn nên để lại thời gian gọi và tránh sử dụng điện thoại 
thẻ vì nó có thể gây bực mình và tạo ra sự khó khăn khi họ muốn liên lạc với bạn. 

Tái kết nối 

Một cách để liên lạc với ai đó là gửi cho họ những thông tin dựa trên cuộc nói chuyện 
lần trước mà theo bạn nghĩ người đó sẽ đánh giá cao các thông tin này. Nó không cần thiết 
phải là thứ gì to tát. Nó có thể chỉ là một bài báo hoặc quảng cáo của một hội thảo nào đó 
thu hút sự chú ý của họ. Bí quyết cho việc này là gửi một tin nhắn nhỏ và không đòi hỏi 
thêm điều gì khác. Chỉ cần nói “Hy vọng mọi thứ đều tốt đẹp. Tôi nghĩ rằng ông có thể thích 
điều này”. Đôi khi việc này có thể đem lại cho bạn những cơ hội kinh doanh trong tương lai. 
Hemal Radia, một huấn luyện viên biểu hiện, đã gửi cho tôi câu chuyện dưới đây về một 
người nào đó ông đã gặp trong cuộc hội thảo vài năm trước. Bằng cách giữ liên lạc định kỳ, 
nó đã trở thành một mối quan hệ kinh doanh. 

Tôi gặp Brad tại một hội nghị chuyên đề vào giữa thập niên 1990. Chỉ bằng cách nói xin 
chào và giữ liên lạc vài năm sau đó, mối quan hệ này đã mang lại những bất ngờ không thể 
dự đoán. Chúng tôi cùng làm việc cho một dự án với một tổ chức đa quốc gia tại Anh và trên 
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thế giới. Công việc của chúng tôi là huấn luyện và tạo điều kiện cho những người tham gia dự 
án đó chia sẻ kiến thức, thông tin. Đồng thời, cũng trong quá trình đó chúng tôi huấn luyện 
việc tạo ra sự cải tiến, phá vỡ nền móng cũ và học tập đa phương tiện. 

Kết nối họ với người khác 

Một cách cần thiết để tiếp tục phát triển quan hệ với một người là kết nối họ với những 
thành viên khác trong mạng lưới và có thể việc gặp gỡ này sẽ mang lại nhiều giá trị (chúng 
ta đã nhắc tới vấn đề này trong Chương 3). Hãy hào phóng với những người trong danh 
sách liên lạc của bạn, nhưng đừng nên gửi quá nhiều thông tin chi tiết (một địa chỉ e-mail là 
đủ). Nếu chưa chắc chắn, hãy chú ý xem người đó có vui vẻ khi các thông tin của họ được 
chia sẻ hay không. Hãy nhớ rằng khi bạn hào phóng với mọi người thì họ cũng hào phóng 
với bạn. 

Lời khuyên 
Luôn luôn khiểm tra xem bạn có thể giúp mạng lưới của mình như thế nào và đề nghị được 
giúp đỡ. Nếu bạn chỉ liên lạc với mọi người khi bạn cần thì điều này cũng giống như bạn đã 
rút bớt vốn trong tài khoản cảm xúc của bạn với họ – như đã được chú ý trước đó. Hãy liên 
lạc thường xuyên kể cả khi bạn không cần điều gì ở họ. 

Gửi sách và báo điện tử 

Cách thuận tiện nhất để tiếp tục phát triển quan hệ với một người là gửi bản sao miễn 
phí cuốn sách hay bản tin điện tử của công ty bạn. Nếu không bạn có thể tự tạo ra một bản, 
hoặc thuê thiết kế một mẫu chuyên nghiệp và tự mình cập nhật thông tin. 

Nếu bạn gửi một cuốn sách hoặc một tài liệu đã in, hãy nhớ thêm vào vài dòng tin nhắn 
cá nhân và số điện thoại. Cách tiếp cận này sẽ truyền tải thông điệp rằng bạn xem trọng mối 
quan hệ với họ và dành thời gian để viết với tư cách cá nhân. 

Có thể đôi khi bạn củng cố lại các mối liên hệ nhưng người đó lại không có hồi âm. Theo 
quy tắc thông thường, trong vòng vài tuần, bạn chỉ được gửi không quá hai thư nhắc nhở để 
kiểm tra xem họ có nhận được liên hệ từ bạn hay không. Đôi lúc địa chỉ e-mail và các thông 
tin liên lạc thay đổi, hãy kiểm tra xem chúng có đang được sử dụng hay không. 

Nếu bạn vẫn không nhận được hồi âm thì có thể là họ không muốn liên lạc lại với bạn 
nữa hoặc việc liên lạc với bạn không phải là điều được ưu tiên. Điều xấu nhất phá hoại mối 
quan hệ của bạn đó là việc bạn liên lạc với họ quá thường xuyên và làm cho họ khó chịu. 
Hãy chờ đợi và gửi cho họ một e-mail vào sáu tháng sau đó, có thể lúc này hoàn cảnh của họ 
đã khác và họ sẽ muốn liên lạc lại với bạn. 

Lời khuyên 
Nếu ai đó không hồi âm, bạn không nên gửi những e-mail thể hiện sự tức giận hoặc nịnh 
nọt. Bạn vẫn còn cơ hội để gặp lại họ hoặc có một số lý do nào đó khiến họ không trả lời và 
những điều này không liên quan đến cá nhân bạn. Thay vào đó, hãy gửi một e-mail nói rằng 
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bạn rất xin lỗi vì đã không thể liên lạc và đề nghị họ liên lạc với bạn bất cứ lúc nào nếu cần. 
Bạn có thể gửi lại e-mail cho họ sau một thời gian dài không liên lạc. 

Tránh tình trạng quá tải trong mạng lưới quan hệ 

Khi bạn nhận ra rằng các diễn đàn đã sẵn sàng để mình thực hiện xây dựng mạng lưới 
trực tiếp thì việc ghi chép chúng là một việc làm cần thiết. Nó có thể giúp bạn so sánh và đối 
chiếu kết quả một cách hiệu quả mà không tạo ra sự quá tải cho mạng lưới của mình. Điều 
này cho phép bạn tạo ra một chuẩn mực khi cảm thấy theo thời gian sự kiện đó đã mang lại 
giá trị cho bản thân. Bạn có thể tạo một bảng như dưới đây để đánh giá mức độ hiệu quả 
của cả mạng lưới trực tiếp và trực tuyến. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Từ bảng này, bạn có thể xác định nên tiếp tục tham gia hoặc rời bỏ mạng lưới nào. Cũng 
giống như việc bạn có thẻ thành viên trong một phòng thể dục nhưng không bao giờ sử 
dụng. Về mặt lý thuyết có thể là rất tốt nhưng thực tế bạn lại đang lãng phí rất nhiều tiền 
bạc và thời gian. Bạn hãy kiểm tra lại những lợi ích của việc tham gia vào các mạng lưới đó 
với những mục tiêu kinh doanh đã đặt ra từ trước. 

Lời khuyên 
Rà soát lại tất cả các mạng lưới bạn tham gia và các thành viên, xem lại ít nhất mỗi năm một 
lần. Nếu bạn nhận ra rằng mạng lưới đó đang tiêu tốn quá nhiều thời gian và tiền bạc nhưng 
thu lại hiệu quả không cao thì bạn cần phải chấm dứt ngay. Cần phải dứt khoát vì tiền và 
thời gian của bạn có thể được tái đầu tư vào các hoạt động khác có lợi hơn. 
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19. Chia sẻ thông tin 
Bản tin điện tử theo tháng hay theo quý là những phương pháp chia sẻ thông tin có chi 

phí thấp cho mạng lưới của bạn. Bí quyết là phải hiệu quả và dễ nắm bắt nếu không bạn sẽ 
mất nhiều thời gian hơn. 

Viết những bản tin hiệu quả 

• Ngắn gọn và đi thẳng vào vấn đề. Thông thường, mọi người sẽ không đọc trên máy 
mà sẽ in ra, do đó đưa ra những thông tin có dung lượng nhỏ là rất quan trọng. Bạn có thể 
thực hiện điều này bằng cách sử dụng các đầu mục và gạch đầu dòng, các đoạn và câu văn 
ngắn gọn, liên kết với các thông tin chi tiết. Nếu bạn muốn người nhận đọc các văn bản dài 
hơn, hãy đưa ra một bản tóm tắt ngắn gọn hoặc vài dòng đầu tiên của văn bản với đường 
dẫn tới bản đầy đủ trên website của bạn. 

• Không nên gửi những bản tin có dung lượng quá lớn, chúng có thể làm chậm hệ 
thống của người nhận. Tốt nhất là gửi các e-mail có dung lượng nhỏ hơn 100KB và không 
đính kèm những tài liệu dung lượng lớn như những đoạn audio hoặc video, nếu không 
người nhận có thể sẽ bực bội và xóa bỏ những lá thư này. Thay vào đó, hãy gửi đường dẫn 
tới tài liệu trên website.  

• Hướng tới khách hàng bằng cách cung cấp những thông tin hữu ích và phù hợp. 
Khách hàng luôn muốn nhận được những thông tin chính thức chứ không phải là những 
thông cáo báo chí hay những quảng cáo trừ phi họ đồng ý nhận các thông tin đó. Nếu không 
đáp ứng được những yêu cầu này, lá thư của bạn sẽ chẳng khác gì một lá thư quảng cáo, họ 
sẽ xóa bỏ và chắc chắn sẽ không đọc những lá thư tiếp theo, cho dù chúng không phải là thư 
quảng cáo. Hãy tập trung vào những bài báo có ảnh hưởng tới khách hàng của bạn. Những 
hoạt động nào trong quá khứ hoặc tương lai họ muốn tìm hiểu? Họ cần đến dịch vụ nào bạn 
đang cung cấp? Bạn có thể lựa chọn hướng tới chủ đề khác nhau cho từng số báo phụ thuộc 
vào phạm vi kinh doanh và lợi ích của mạng lưới. 

• Liên kết tới website hoặc blog. Bản tin điện tử là một công cụ tuyệt vời thu hút mọi 
người đến với website hoặc blog của bạn bằng cách sử dụng các đường link liên kết. 
Website có thể cung cấp thông tin chi tiết hơn về những gì bạn viết và còn thu hút được sự 
chú ý đến những tin tức khác. Thông tin trên website có thể cung cấp các đường dẫn tới các 
thông tin có liên quan: các bài báo, sản phẩm, bài viết khác… Thông qua việc cung cấp cho 
người đọc nhiều thông tin hơn về những điều họ quan tâm, bạn có thể phát triển mối quan 
hệ vì họ cũng biết bạn quan tâm đến những vấn đề nào. 

• Tạo sự chú ý ngay từ ban đầu. Nhiều người thường bị quá tải với thư rác và những 
thứ tương tự. Nếu tiêu đề lá thư không hấp dẫn được người đọc thì có thể người ta sẽ 
không bao giờ mở lá thư đó.  
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Lời khuyên 
Tạo dựng quan hệ có sự liên hệ mật thiết với sự đa dạng và tính sáng tạo. Phạm vi lựa chọn 
càng lớn bao nhiêu thì khả năng để giành được mục tiêu của bản thân cũng như hỗ trợ 
người khác càng lớn bấy nhiêu.. 

• Trình bày thư theo định dạng HTML. Nó giống như một trang web, trong đó bạn có 
thể thêm màu sắc và hình ảnh để tạo sự chú ý. Nếu bạn có người thiết kế website, hãy nhờ 
họ thiết kế một mẫu thư theo định dạng HTML giống như trên website. Hãy nhớ dù bạn sử 
dụng nhiều phương tiện thông tin khác nhau nhưng vẫn nên thống nhất về nhãn hiệu.  

• Đừng gửi những tin tức cũ. Tư liệu của bạn có đúng lúc, phù hợp hay không? Bạn 
nên cung cấp những thông tin mới về chủ đề đang được nhắc tới nhiều nhằm tạo ra sự thu 
hút đối với người đọc. Những bí quyết để làm điều này bao gồm: việc cung cấp bản phân 
tích về các sự kiện trong ngành hay tin tức của tháng đó, quan điểm của con người về các 
chủ đề khác nhau và các đường dẫn tới các trang web phù hợp. Hãy giữ cho thông tin luôn 
mới mẻ và được xuất bản cùng thời. 

• Tương tác. Trao cho độc giả cơ hội làm điều gì đó. Những người đọc thư của bạn hầu 
như có sự hứng thú với chủ đề này và muốn chia sẻ những quan điểm của họ. Hãy kêu gọi 
sự phản hồi, đó có thể là những câu chuyện hay bất cứ cơ hội nào để tương tác. Đưa ra 
những phản hồi nổi bật cho mỗi chủ đề cũng là một cách hay để thể hiện đây là một diễn 
đàn tranh luận dành cho tất cả mọi người. Điều này cho thấy bản tin điện tử mang tính đối 
thoại nhiều hơn, không phải là một bài chỉ trích. 

• Không ràng buộc. Làm cho việc đăng ký trở nên dễ dàng. Tất cả các bản tin đều nên 
có đường dẫn hay các thao tác đơn giản cho phép người sử dụng thêm vào hoặc loại bỏ từ 
danh sách phân phối. Hãy làm cho việc hủy đăng ký trở nên khó khăn bởi nó không giúp 
bạn nâng cao danh tiếng và có thể bị cho là không tôn trọng sự riêng tư hoặc làm phiền nếu 
như người đọc yêu cầu không nhận nó nữa. 

• Trao cho họ mọi thứ. Cung cấp một kho lưu trữ các bản tin trên website của bạn. 
Điều này cho phép người đọc xem lại những thông tin cũ và chứng tỏ rằng bạn đã cung cấp 
những thông tin có chất lượng và hữu dụng. Nó cũng cho phép bạn xây dựng một lượng 
kiến thức trên website và bạn có thể xem lại thông qua việc lập tiến trình hay tuần tự theo 
chủ đề.  

• Tôn trọng các quy định. Bạn nên đưa ra những quy định rõ ràng về sự riêng tư và 
thực hiện đúng những quy định đó. Sau đó, nói rõ rằng bạn sẽ không sử dụng những thông 
tin cá nhân được cung cấp cho những mục đích khác ngoài việc nhận các bản tin và chúng 
sẽ không được bán, hoặc cho người thứ ba biết. Nếu bạn có ý định chuyển tiếp thư nhận 
được từ các hội viên, thì bạn cần thông báo với họ ngay từ đầu và để họ quyết định có cho 
phép gửi hay không. Điều này thiết lập sự tin tưởng cần thiết cho việc duy trì mối quan hệ. 
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Sách điện tử 

Tất cả các quy tắc dành cho bản tin điện tử như trên đều áp dụng với sách điện tử. 
Ngoài ra còn có thêm một số điều như sau: 

• Luôn gửi kèm phần mềm đọc sách. Nếu bạn gửi một cuốn sách có định dạng PDF, hãy 
gửi kèm một phần mềm đọc PDF có thể tải miễn phí. 

• Sách điện tử thường chỉ xuất bản một lần, không định kỳ như bản tin. Tuy vậy, vẫn 
phải đảm bảo rằng nó có những thông tin mới nhất và thể hiện thương hiệu của bạn. Sách 
phải dễ đọc, rõ ràng và không bị lộn xộn. Trong sách cũng có thể có đường dẫn để đăng ký 
nhận tin từ bạn. 

• Hãy nhớ sách điện tử cũng là một cuốn sách để bán. Phải đảm bảo rằng bạn có một 
bản đầy đủ hơn bản giới thiệu, kêu gọi đặt mua và ghi rõ địa chỉ liên hệ. Những nhận xét từ 
khách hàng trong quá khứ nếu đưa vào cũng rất có giá trị.  

• Một số người không thích đọc tài liệu trên máy tính. Vì vậy, hãy đảm bảo rằng sách 
của bạn có thể in ra dễ dàng và không bị thay đổi định dạng sau khi in. Nêu rõ trong thư 
đính kèm của cuốn sách là bạn có thể cung cấp một bản copy cứng nếu được yêu cầu. 

• Sau khi đã gửi sách đi, bạn nên gọi điện để kiểm tra xem khách hàng đã nhận được 
hay chưa. Đôi khi hệ thống phân loại thư tự chuyển lá thư đó vào thư mục thư gửi hàng loạt. 
Một cuộc gọi duy nhất thể hiện tính chuyên nghiệp nhưng sau đó nên để cho người nhận 
liên lạc với bạn nếu họ muốn.  

Tăng lượng phân phối 

Khi bạn đã có một bản tin hay sách điện tử, hãy sử dụng nó để xây dựng danh sách phân 
phối và phát triển mạng lưới của mình. Cùng với việc nâng cao chất lượng của tờ báo hay 
cuốn sách, bạn sẽ muốn tăng thêm lượng phân phối. Điều này không có nghĩa là công việc 
của bạn sẽ phát triển nhưng nó đem lại doanh thu bán hàng nhiều hơn và mang đến sự phát 
triển trong các mối quan hệ của bạn. 

• Chỉ yêu cầu địa chỉ e-mail trên website. Mọi người thường ghét phải điền vào các 
danh sách dài và nếu chỉ để gửi cho họ một bài báo, bạn có thể giới hạn thông tin yêu cầu là 
địa chỉ e-mail. Nhược điểm của quá trình này là bạn không thể gửi những lá thư có định 
hướng vì bạn không biết thông tin chi tiết về khách hàng đó, nhưng cũng có nhiều cách khác 
để xây dựng cơ sở dữ liệu chính của bạn. Mục đích của bản tin điện tử là cho phép bạn giao 
tiếp với nhiều người và giúp họ đăng ký dễ dàng. 

• Làm cho việc đăng ký trở nên thuận tiện và dễ dàng. Bằng cách đặt một lệnh để 
đăng ký tại cùng một vị trí trên tất cả các trang của website, bạn có thể làm cho người đọc 
muốn đăng ký hơn. 
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• Hỏi các khách hàng tương lai liệu họ có muốn một bản copy bản tin của bạn hay 
không. Nếu được cung cấp miễn phí thì câu trả lời thường là có, nhưng bạn hãy cho họ biết 
rằng họ có thể hủy bỏ đăng ký dễ dàng, như vậy họ không có cảm giác bị bắt buộc phải tiếp 
tục. 

• Cung cấp một bài báo miễn phí để lấy địa chỉ e-mail. Ví dụ: Nó có thể là một bài có 
dạng “Mười bí quyết cho việc xuất bản sách của bạn”. Những điều bạn đưa ra cần phải toàn 
diện nhưng cũng khuyến khích được người đọc tìm hiểu thêm thông tin. Ví dụ: “Tôi hy vọng 
bạn sẽ thấy thích thú với mười bí quyết trên. Nếu bạn muốn nhận thêm các bài viết miễn 
phí với nhiều lời khuyên hữu ích, hãy bấm vào đây (đường dẫn tới bài viết của bạn).” 

• Hãy nói lên. Khi phát biểu tại một sự kiện nào đó (ví dụ một sự kiện của mạng lưới), 
cuối bài thuyết trình, hãy cho mọi người biết rằng nếu họ muốn có thêm bất cứ thông tin 
hay bài viết miễn phí nào, thì có thể truy cập vào bản tin điện tử của bạn tại địa chỉ web. 
Chú ý sử dụng dòng cuối cùng của mỗi bức thư để đặt đường dẫn tới trang báo miễn phí của 
bạn. 

• Thăm dò các lớp từ xa. Hiện nay, người ta cung cấp các lớp từ xa nơi mọi người có 
thể gọi điện đến và cùng thảo luận về đề tài liên quan đến chủ đề của bạn. Bạn có thể quảng 
cáo các lớp này trên bản tin và các lớp thường kéo dài một giờ, mỗi tháng một lần. Đây cũng 
là cách để xây dựng một cộng đồng. Các công ty hội thảo từ xa của Mỹ thường là những nhà 
cung cấp các dịch vụ này rẻ nhất. Dịch vụ này cho phép mọi người gọi điện từ bất cứ nơi 
đâu trên thế giới với cước phí thấp như cước gọi nội địa. Cuộc gọi thường được ghi lại và 
người gọi có thể nghe lại ngay sau buổi hội thảo với thời lượng hạn chế.  

• Thu thập địa chỉ e-mail tại các sự kiện. Nếu bạn phát biểu tại một sự kiện nào đó, việc 
đặt một tấm bảng tại vị trí nổi bật hoặc để một thành viên trong nhóm thu thập địa chỉ e-
mail từ những người muốn đăng ký sử dụng các dịch vụ miễn phí là một ý tưởng hay. Bạn 
có thể lấy e mail từ những tấm danh thiếp nhận được khi tham dự một giải thưởng nào đó, 
nhưng hãy nõi rõ rằng những người tham gia sẽ được đăng ký để nhận bản tin điện tử miễn 
phí, hoặc có thể hủy bỏ bất cứ lúc nào.  

• Khuyến khích sự khuếch trương. Khuyến khích người đọc chuyển những bài báo cho 
bạn bè và những người có hứng thú với nó. Loại hình tiếp thị này (được gọi là tiếp thị kiểu 
virus) thường đem đến thành công vì chúng ta tin tưởng những người giới thiệu nên đọc 
những e-mail đó, ngược lại chúng ta sẽ xóa những e-mail không được ai giới thiệu. Bạn có 
thể khuyến khích sự khuếch trương bằng cách đưa ra các yếu tố khích lệ. Ví dụ: “Nếu bạn 
mang theo một người bạn hay đồng nghiệp, bạn sẽ có hai chỗ giảm giá trong cuộc hội thảo.” 

• Liên hệ với các tổ chức, cá nhân, tập đoàn công nghiệp… mà bạn nghĩ rằng họ có thể sẽ 
đưa tờ báo của mình đến với người khác.  

• Xem xét việc mua một danh sách. Có nhiều công ty bán số lượng lớn các chi tiết liên 
lạc hay địa chỉ e mail để sử dụng một lần. Lợi ích của việc này là bạn có thể truy cập vào 
mạng lưới rộng hơn mạng lưới bạn tự xây dựng. Mặt bất lợi là bạn không có được mối quan 
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hệ với những cá nhân này trước, vì vậy việc xây dựng mối quan hệ sẽ trở nên khó khăn hơn, 
chi phí mua danh sách là một yếu tố quan trọng và những người này có thể bị quá tải thông 
tin do nằm trong những danh sách thương mại. 

Một số công ty còn trao những phiếu mua hàng giảm giá cho người được giới thiệu, sau 
này trở thành khách hàng của họ. Quan trọng là bạn phải tìm hiểu xem người được giới 
thiệu nghe thông tin về bạn từ ai và cảm ơn người đã giới thiệu. Bạn có thể làm điều này 
trên website hay tại quầy thu tiền bằng cách hỏi: “Bạn đã nghe thông tin về chúng tôi từ 
đâu?” Điều này cũng cho phép bạn giám sát sự hiệu quả của chiến lược xây dựng mạng lưới 
của mình.  
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20. Quản lý mạng lưới 
Thực hiện liên lạc định kỳ 

Nếu có những mối liên hệ làm ăn then chốt thì bạn nên sắp xếp thời gian mời họ ăn trưa 
mỗi tháng và gọi điện cho họ hàng tuần. Nếu họ là những cựu đồng nghiệp, bạn có thể liên 
hệ để tổ chức những buổi ăn uống.  

Điều này rất quan trọng, vì vậy bạn nên dành sự ưu tiên. Một hệ thống quản lý liên lạc 
tốt như Outlook cho phép bạn thiết lập chế độ nhắc nhở giúp bạn duy trì tiến trình liên lạc 
nhất quán.  

Quản lý sự kỳ vọng 

Nếu bạn biết rằng mình không thể trả lời tất cả e-mail phản hồi từ bài báo, hãy xử lý 
những liên lạc đó hợp lý. Đừng đưa địa chỉ e-mail và số điện thoại cá nhân lên trên website, 
nếu bạn không sẵn sàng nhận cuộc gọi vào mọi lúc. Nếu bạn cảm thấy rằng mình không thể 
tham dự thường xuyên các hội nghị trong mạng lưới, thì hãy thành thực với chính mình và 
thông báo trước với người tổ chức mạng lưới.  

Giữ lời hứa 

Nếu bạn hứa đưa ra các bài báo vào mỗi tháng, thì không gửi bài hai tháng một lần hoặc 
gửi bừa bãi. Sai lầm thường thấy trong công tác xây dựng mạng lưới là nhận nhiều việc hơn 
khả năng bạn có thể làm. Khi phát triển mạng lưới và cơ sở dữ liệu của mình, bạn phải đặt 
ra một chiến lược giao tiếp rõ ràng nhằm duy trì các mối liên hệ. Nhưng có thể nó sẽ trở 
thành mối nguy hiểm nếu như bạn không thể thực hiện được điều này. Bạn phải làm việc 
quá nhiều, mạng lưới của bạn sẽ sớm trở thành một gánh nặng và cuối cùng bạn phải kết 
thúc nó. Nếu không có sự quan tâm thích đáng, mạng lưới có thể sụp đổ và bạn sẽ đánh mất 
lòng tin. 

Ủy quyền 

Nếu bạn có một nhóm, hãy chia sẻ với họ trách nhiệm duy trì các mối liên hệ trong 
mạng lưới. Nghĩa là phân chia các mối liên hệ thường xuyên giữa các thành viên trong 
nhóm; cho phép mỗi cá nhân làm công việc biên tập và trình bày các bài mới trong một thời 
gian. Thành viên trong nhóm cũng có thể thay mặt công ty trong những diễn đàn về việc xây 
dựng mạng lưới quan hệ. Điều này tạo ra sự cộng hưởng cho quá trình giao tiếp và các mối 
quan hệ trong mạng lưới đồng thời đem đến cho bạn một tiền đồ tươi sáng. 
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Sử dụng các công cụ kiểm soát cho website và tờ báo  

Mọi máy chủ của website hiện nay đều cung cấp một chuỗi các dữ liệu như: khi nào 
website của bạn có số người truy cập đông nhất, nơi họ sống, tổng thu nhập của họ,... Bạn 
hãy sử dụng những dữ liệu này để hình thành mối liên hệ với mạng lưới của mình bằng 
cách xem có bao nhiêu người hỏi thăm bạn, chuyển tiếp bài báo của bạn, và truy cập vào các 
đường dẫn trong đó. 

Tự quan tâm đến bản thân 

Đôi khi chúng ta quá bận rộn với việc để ý đến nhu cầu của người khác mà quên mất 
việc lên kế hoạch về thời gian và chăm sóc sức khỏe cho chính mình. Đảm bảo rằng mục tiêu 
phát triển mạng lưới của bạn không xung đột với những mục tiêu và sự ưu tiên khác cũng 
giống với việc bạn dành thời gian cho những thứ mình quan tâm và tự chăm sóc bản thân.  

Ví dụ  

Bác sĩ tâm lý nổi tiếng Carl Jung luôn được mọi người trong các sự kiện vây quanh xin 
dành một chút thời gian để nói chuyện. Một lần, có một phụ nữ muốn được gặp ông nhưng 
Jung đã từ chối vì bận họp. Ngày hôm đó, người phụ nữ đi dạo trong công viên và nhìn thấy 
Jung đang đọc sách bên bờ sông, thả chân xuống nước. Điều này xảy ra đúng vào khoảng thời 
gian mà ông ấy đã nói với bà là ông bận. Người phụ nữ giận dữ chạy lại chỗ Jung và hét lên: 
“Ông đã nói dối tôi, ông nói rằng ông phải dự một cuộc họp.” Jung bình tĩnh trả lời: “Vâng, tôi 
đang họp với chính tôi.” 
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21. Phát triển mạng lưới quan hệ 
Kỹ năng của những người tạo dựng quan hệ cừ khôi là mạng lưới của họ không dừng 

chân tại chỗ mà luôn gia tăng và phát triển, tăng thêm giá trị và tạo ra nhiều cơ hội hơn. Có 
những cách rất đơn giản để mở rộng mạng lưới quan hệ và xây dựng cơ sở dữ liệu cho bạn. 

Mở rộng mạng lưới quan hệ 

Sẵn sàng thuyết trình trong các hội nghị và sự kiện 

Mỗi ngày có rất nhiều hội nghị được tổ chức và những nhà tổ chức đang cố gắng tìm 
kiếm những người thuyết trình. Bằng cách tìm kiếm các hội nghị thuộc lĩnh vực của mình, 
bạn có thể trở thành người tiên phong thông qua việc liên lạc trước với nhà tổ chức để cho 
họ biết bạn luôn sẵn sàng thuyết trình về một chủ đề nào đó. Nếu bạn có một cuốn sách hay 
báo điện tử, hãy gửi cho họ một bản copy.  

Lời khuyên 
Phát biểu trong các hội nghị không chỉ tạo ra sự tín nhiệm mà còn mang đến cho bạn cơ hội 
kết nối với các chuyên gia và những thính giả, họ có thể trở thành khách hàng tiềm năng 
hay cộng sự của bạn. Nắm lấy cơ hội trong một hội nghị có thể giúp bạn tạo dựng mối quan 
hệ với những người thuyết trình khác và nói chuyện với thính giả để nhận được câu hỏi 
trong giờ nghỉ hay sau sự kiện. 

Làm việc trong ban tổ chức 

Hầu hết các tổ chức mạng lưới và hội đồng chuyên nghiệp đều có ban tổ chức. Hãy xung 
phong góp phần vào các ban đó. Điều này sẽ giúp bạn nâng cao hình ảnh và vị thế của mình, 
đồng thời được tiếp xúc với nhiều người mới và tạo ra nhiều cơ hội. 

Trở thành một tác giả 

Hãy đăng ký viết bài cho một tờ báo của nhóm hay một tờ tạp chí kinh tế. Những bài 
báo này có thể đơn giản như “Mười bí quyết hàng đầu” trong chuyên ngành của bạn. Chúng 
được lấy ra từ chính tờ báo điện tử của bạn, nhưng tránh sao chép y nguyên. Ở cuối bài viết 
hãy liệt kê địa chỉ trang web hoặc đưa ra tờ báo miễn phí với các đường dẫn.  

Xây dựng mạng lưới của chính bạn 

Chúng ta thường không tìm được một nhóm người nào phù hợp với những yêu cầu cụ 
thể của mình. Trong trường hợp đó, bạn nên thành lập một mạng lưới của riêng mình. 
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Ví dụ 

Carole Stone đã có 30.000 người trong cơ sở dữ liệu của mình và bà thường xuyên tổ 
chức, sắp xếp các sự kiện định kỳ. Bà nói: 

“Sẽ có thể có ích khi giữ cái mà tôi gọi là một “buổi họp của các nghệ sỹ” một cuộc hội họp 
không chính thức của bạn bè và đồng nghiệp, mỗi tuần một lần, kéo dài khoảng một tiếng 
rưỡi, không ngắn hơn nếu không mọi người sẽ lỡ dịp gặp gỡ nhau. Nó được tổ chức từ 6 giờ 
đến 7 giờ 30 phút chiều trong một quán bar thanh toán bằng tiền mặt hoặc từ 12 giờ 30 phút 
đến 2 giờ chiều trong một căn phòng ở công ty với một vài chai rượu và nước uống không 
quá đắt tiền. Hãy thử làm thế trong khoảng bốn đến sáu tuần. Tiếp theo, bạn nên gửi e-mail 
cho đồng nghiệp, bạn bè hoặc bất cứ ai bạn mới gặp trong tuần đó và muốn gặp lại họ – 
khuyến khích mọi người mang theo ai đó đi cùng. Điều quan trọng là “buổi họp của các nghệ 
sỹ” phải được tổ chức với ngày, giờ và địa điểm cố định. Những buổi hội họp này giúp bạn giữ 
liên lạc và gặp gỡ người mới.” 

Xúc tiến xây dựng mạng lưới quan hệ 

Để phát triển mạng lưới của mình, bạn có thể tổ chức các sự kiện xúc tiến xây dựng 
mạng lưới quan hệ. Nó gần giống với việc xúc tiến cuộc hẹn. Bạn nói với người ngồi cạnh 
mình trong khoảng thời gian ba phút về công việc hay ý tưởng của bạn, sau đó chuyển sang 
ai đó khi có cơ hội. 

Dưới dây là một số lời khuyên của chuyên gia Oli Barrett về việc tại sao và làm thế nào 
để tổ chức thành công các sự kiện xúc tiến mạng lưới quan hệ.  

Lời khuyên 
Tại sao phải xúc tiến mạng lưới quan hệ? 
Đây là một cách tuyệt vời để mang mọi người đến gần nhau hơn – cái bạn cần khi bắt đầu 
một dự án. Tôi đã mang hàng nghìn người lại gần nhau và tôi vẫn luôn yêu thích công việc 
này. 
Tại sao bạn phải bắt đầu tổ chức các sự kiện xây dựng mạng lưới quan hệ? 
Một con người tuyệt vời đã cho tôi trải nghiệm điều này trong suốt sự kiện của chính ông – 
ông có một người thuyết trình lôi cuốn đến tận phút cuối cùng. 
Điều này tạo cho tôi sự tự tin để tổ chức bất cứ sự kiện nào của riêng mình và gửi lời mời 
đến tất cả mọi người trong mạng lưới. Đó là vào một buổi tối đầu tuần, tôi đã tìm được một 
phòng họp miễn phí, vì vậy tôi tổ chức sự kiện đó mà không tốn chút kinh phí nào. Tôi thu 
thập những lời nhận xét tích cực từ sự kiện đầu tiên này và đưa chúng vào phần cuối của 
giấy mời cho buổi thứ hai. 
Nhìn chung, lợi ích từ việc tổ chức sự kiện của riêng bạn lớn hơn so với chi phí bạn phải bỏ 
ra. Mọi cơ hội đến từ những người mà chúng ta chỉ mới quen biết. Do đó, nó là một cách giữ 
liên lạc thông minh và hài hước, khiến cho bạn thu hút được rất nhiều cơ hội. Cuối cùng, 
việc bạn tạo ra uy tín với hàng trăm người có thể sẽ rất hữu ích trong tương lai. Hay thử làm 
điều này! 
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Bạn có bí quyết gì trong việc tổ chức sự kiện không? 

1 Trước mỗi sự kiện, hãy bỏ ra chút thời gian uống một tách trà, xem lại danh sách khách mời 
và nghĩ tới bất cứ lời mở đầu nào bạn có thể nói trong sự kiện đó. 

2 Sau khi giới thiệu xong hai người bất kỳ với nhau, hãy nói một dòng ngắn gọn về mỗi người 
cho người kia nghe, sau đó đừng ngại đi ra chỗ khác mà không nói lời tạm biệt. 

3 Hãy chủ động kết bạn trong những buổi gặp gỡ đông người vì họ sẽ làm cho buổi tối của 
bạn trở nên thú vị hơn. Không nên để xảy ra một sự việc đáng tiếc rồi mới giới thiệu về bản 
thân. Chỉ cần một lời nói đơn giản “Xin chào”, bạn có thể bắt đầu một cuộc trò chuyện thân 
mật với mọi người. 

4 Cuối buổi, hãy nói với những khách mời rằng bạn sẵn sàng giới thiệu họ với bất cứ người 
nào mà họ chưa có cơ hội nói chuyện. Hãy để mọi người nghĩ bạn là một người biết tất cả mọi 
người và cơ hội sẽ đến với bạn. 

Các nhóm xây dựng mạng lưới cho những doanh nghiệp nhỏ 

Ngược lại là câu chuyện của một nhà doanh nghiệp trẻ, Patrick Philpott, đại diện cho 
EDDG, người đã khởi đầu mạng lưới kinh doanh nội địa và hiện nay đang điều hành những 
sự kiện của Vision Path(www.visionpath.co.uk). Dưới đây là những chia sẻ của anh về việc 
thành lập mạng lưới quan hệ.  

Ví dụ 

Tôi thiết lập Mạng lưới thông minh tại biên giới Hertfordshire/Essex vào tháng 12/2005 
nhằm cung cấp một diễn đàn cho các doanh nghiệp địa phương xây dựng mạng lưới quan hệ 
có hiệu quả mà không cần phải bỏ ra một số tiền lớn mỗi năm để trở thành thành viên của các 
tổ chức lớn hơn. 

Điều đặc biệt giúp tôi nhận ra nhu cầu về một mạng lưới kinh doanh mới mặc dù đây là 
khu vực thương mại giàu có nhưng vẫn không có thứ gì khác ngoài những sự kiện về quảng 
cáo của các công ty kế toán khu vực và những vấn đề của các tổ chức xây dựng mạng lưới 
rộng lớn hơn. Hoàn toàn không có những buổi sự kiện về xây dựng mạng lưới quan hệ và tôi 
nghĩ rằng đó chính là lúc thay đổi. 

Tôi bắt đầu tạo dựng mạng lưới thông minh và tổ chức sự kiện đầu tiên thông qua việc 
nghiên cứu sâu những mối liên lạc trong mạng lưới và tìm ra quan điểm của họ về cái gì làm 
nên một sự kiện xây dựng mạng lưới tốt. Sau đó, tôi thu thập những nhân tố chính, kết hợp 
chúng với các chức năng của chính mình. Điều này có nghĩa là tôi đã có một cấu trúc mạnh 
cho các buổi tổ chức sự kiện. Tôi luôn chuẩn bị hai bài thuyết trình ngắn gọn dựa trên những 
chủ đề phù hợp với cộng đồng kinh doanh địa phương, sau đó thu xếp một bữa tiệc vui vẻ cho 
phép việc xây dựng mạng lưới quan hệ thân mật được diễn ra sau những bài phát biểu trang 
trọng. 
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Tiếp đó, hãy cố gắng xây dựng mối liên hệ với tờ báo địa phương và một hội viên hội đồng 
hay nghị sỹ địa phương. Thông thường những người này có một mạng lưới cá nhân gồm các 
nhà kinh doanh và nhà chuyên nghiệp trong khu vực. Vì vậy, bạn nên vui vẻ nhờ họ hỗ trợ 
bằng cách tham dự các sự kiện xây dựng mạng lưới của mình. 

Tuy nhiên có một cảnh báo: Các sự kiện xây dựng mạng lưới quan hệ thường tiêu tốn 
nhiều thời gian và phải lệ thuộc rất lớn vào các ảnh hưởng từ bên ngoài. Thậm chí, thời tiết 
đẹp hay xấu cũng có thể cản trở mọi người đến với sự kiện. Do đó, ngoài sự cố gắng và cống 
hiến bạn cũng cần có sự kiên trì. Nhưng nếu bạn dành hết thời gian để xây dựng mạng lưới 
quan hệ mới ở khu vực của mình, bạn sẽ gặt hái được thành công. 
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22. Xây dựng mạng lưới trong các tổ chức 
Mạng lưới quan hệ không chỉ bao gồm việc xây dựng các mối quan hệ bên ngoài mà còn 

cả việc xây dựng các mối quan hệ bên trong công ty và nơi làm việc hiện tại của bạn. Có thể 
đó là những mối quan hệ với cấp dưới, người cùng cấp và cả ông chủ hay cấp trên của bạn 
nữa. 

Dưới đây là một số lời gợi ý giúp bạn đạt được thành công trong việc tạo dựng quan hệ 
tại nơi làm việc. 

Tạo dựng quan hệ với cấp dưới 

Những người gác cổng chính là người nhân viên cấp dưới có thể tiếp xúc và làm mọi 
việc để hỗ trợ bạn nếu như bạn xây dựng một mối quan hệ tốt với họ, và cũng có thể cô lập 
bạn nếu như bạn không có quan hệ tốt. Do đó, hãy xem xét những điều như sau: 

• Bí quyết quan trọng để tạo dựng quan hệ với cấp dưới là phải nhớ rằng con người 
luôn xứng đáng được nhận sự tôn trọng và những cử chỉ lịch sự, bất kể họ đóng vai trò gì. 
Bạn có thể thể hiện điều này bằng việc nói cảm ơn, chào bằng tên và những cuộc trò chuyện 
thân mật. 

• Cách để hỗ trợ cấp dưới chính là hướng dẫn họ. Cơ cấu tổ chức là không thể dự đoán 
trước được. Một người hiện tại có thể là cấp dưới nhưng một vài năm sau họ có thể trở 
thành quản lý của bạn. Hướng dẫn họ bằng cách hỗ trợ, dìu dắt một cách không chính thức 
hoặc thường xuyên trao cho họ những thông tin. Điều này không chỉ giúp bạn biết được 
những gì đang xảy ra ở các cấp độ thấp hơn trong tổ chức mà còn giúp phát hiện những 
người có tài năng  

Lời khuyên 
Hãy cẩn thận, vì bạn đối xử với người khác như thế nào trên con đường bạn đi lên thì cũng 
sẽ nhận lại sự đối xử tương tự khi bạn đi xuống. 

• Cố gắng tạo ra bầu không khí tích cực khi làm việc với cấp dưới, bởi như vậy họ sẽ 
cảm thấy thoải mái khi tiếp xúc với bạn. Không chỉ khi mọi điều tốt đẹp mà hãy thừa nhận 
cả những nhầm lẫn khi mọi việc không đi đúng hướng. Có được sự tin tưởng của cấp dưới, 
bạn sẽ có được lợi thế hơn hẳn những người đồng cấp không có cùng thông tin hoặc không 
tin tưởng vào cấp dưới.  

Tạo dựng quan hệ với người đồng cấp 

Điều này yêu cầu những kỹ năng như sau: 
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• Các hoạt động xã hội có ở hầu hết các tổ chức. Đôi khi những hoạt động này rất thân 
mật như việc mọi người cùng nhau đến một quán bar sau giờ làm việc. Có thể với một số 
người việc này là không tốt, nhưng nếu bạn không ghét rượu thì hãy tham gia vì tình bạn 
thường được xây dựng theo cách này. 

• Nếu bạn không thích uống rượu vì những lí do cá nhân hoặc tôn giáo thì việc tìm một 
cách khác để xây dựng mối quan hệ với đồng nghiệp là rất quan trọng. Có thể là một câu lạc 
bộ thể thao hoặc thông qua việc làm thành viên trong một diễn đàn của người lao động hay 
thông qua các nhóm khác.  

Lời khuyên 
Nếu bạn cảm thấy việc tạo dựng quan hệ chỉ diễn ra trong quán bar hoặc vào buổi tối và 
điều này có tác động không tốt tới việc tạo dựng mạng lưới quan hệ của mình, bạn hãy nêu 
những mối quan tâm này với người hướng dẫn hoặc người quản lý của bạn.  
Đề nghị những hoạt động thay thế cho nhóm. Vì trong nhóm có những người làm cha mẹ, 
phải chăm sóc con cái nên họ có thể sẽ rút lui khỏi những hoạt động sau giờ làm việc của 
mạng lưới. 
Nếu chỉ mình bạn không được đối xử công bằng vì đã không xây dựng mạng lưới quan hệ 
(bạn được giao những dự án có vị thế thấp hơn các đồng nghiệp khác biết xây dựng các mối 
quan hệ), thì bạn nên nói ra điều này với quản lý của mình. Xây dựng mạng lưới quan hệ 
không phải là lôi kéo những người thân thuộc ủng hộ mình. Việc tiếp cận với mọi người làm 
tăng khả năng được nhìn nhận và cạnh tranh của bạn. Nói một cách công bằng thì đó cũng 
chính là trách nhiệm của tổ chức phải đãi ngộ nhân tài và minh bạch. 

• Tình nguyện tham gia vào các nhóm kinh doanh chéo hay các nhóm đặc biệt. Các 
nhóm này thường tạo cho bạn cơ hội gặp gỡ những người từ các bộ phận khác với mục đích 
kinh doanh rõ ràng. Điều này như một phương tiện phục vụ cho sự đi lại của bạn trong công 
ty, nó đòi hỏi bạn phải liên hệ với người có thể cung cấp cho mình những thông tin cần 
thiết. 

Thành lập hoặc tham gia vào một mạng lưới các nhân viên công ty. Nhiều công ty lớn, 
đặc biệt là các công ty đa quốc gia, có những mạng lưới của nhân viên được công ty tài trợ. 
Những mạng lưới này có xu hướng trở thành các nhóm đa dạng dưới sự đại diện của công 
ty nhưng chúng thường mở cửa cho bất cứ ai muốn tham gia. Ví dụ: Jane Terry – đồng chủ 
tịch mạng lưới lãnh đạo của phụ nữ ở một ngân hàng lớn. Thành lập từ hai năm trước đây, 
hiện nay nó đã có trên 800 thành viên. Sứ mệnh của mạng lưới là quảng cáo, tuyển dụng, 
phát triển và duy trì cho phụ nữ trong công ty. Bà đã chia sẻ sáu bí quyết hàng đầu để xây 
dựng một mạng lưới hiệu quả. 

Sáu lưu ý đầu tiên của Jane Terry 
1. Có một người đồng chủ tịch. Lãnh đạo một mạng lưới là công việc tự nguyện ngoài công 
việc của bạn. Nó cần thời gian và kỹ năng lãnh đạo. Có một người cùng làm việc đó đảm bảo 
rằng trách nhiệm không chỉ đặt lên vai một người duy nhất và nó tạo cho bạn sự linh hoạt  
trong những trường hợp khó khăn khi công việc yêu cầu, bạn không thể đến với mạng lưới. 
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2. Có một nhóm kinh doanh chéo: Điều này giúp đảm bảo rằng tất cả các bộ phận trong 
doanh nghiệp của bạn đều được đại diện khi bắt đầu một mạng lưới. Như vậy, toàn bộ 
doanh nghiệp được kết nối và bạn có thể đồng ý với những sáng kiến trợ giúp tất cả mọi 
người. 
3. Đảm bảo trách nhiệm của cấp trên. Đối với các mạng lưới, để thành công cần có sự ủng hộ 
trực tiếp từ lãnh đạo cấp trên. Nhóm của bạn gặp nhau hai tuần một lần và giữa khoảng thời 
gian đó bạn luôn bận rộn với việc tổ chức sự kiện, lập kế hoạch làm việc. Vì vậy, việc bạn có 
được sự ủng hộ, lý tưởng nhất từ phía nhà lãnh đạo, là rất quan trọng và họ ủng hộ mục 
đích của bạn. 
4. Viết tiểu sử cho mạng lưới. Khi bạn đã có một mạng lưới của mình thì việc rất cần thiết là 
tiếp thị các hoạt động của mạng lưới đó. Quan trọng là người khác phải nhìn thấy điểm chủ 
đạo trong mạng lưới của bạn và biết cần phải liên hệ với ai để lấy thêm thông tin, đặc biệt là 
ở cấp độ lãnh đạo. Mạng nội bộ của công ty là một công cụ hữu dụng để làm điều này. 
5. Đảm bảo các giới hạn. Các mạng lưới nên mở cửa cho tất cả mọi người cùng tham gia. 
Mặc dù chúng tôi sở hữu một mạng lưới dành cho phụ nữ nhưng vẫn có cấp trên là nam giới 
và các sự kiện được mở ra cho tất cả mọi người trong tổ chức. Điều quan trọng là tất cả các 
mạng lưới được thành lập để đưa mọi người đến với nhau chứ không phải chia rẽ họ. 
6. Thường xuyên xem xét những thành viên cần gì. Các mạng lưới tồn tại là để phục vụ lợi 
ích của các thành viên chứ không phải cho ban điều hành, và việc tìm kiếm sự phản hồi sau 
mỗi sự kiện hay khi lên kế hoạch chiến lược là thật sự cần thiết. Bạn cũng có thể đưa những 
thành viên ở các nhóm khác nhau cùng làm một công việc, điều này giúp bạn nắm được nhu 
cầu của thành viên trong mạng lưới. 

• Mạng lưới ngày thứ sáu: Không phải tất cả chúng ta đều làm việc trong một công ty 
lớn. Đó có thể là một công ty có quy mô trung bình nhưng chúng ta cũng không thể biết tất 
cả mọi người và nó không đủ lớn để có thể tài trợ cho các mạng lưới của nhân viên. Ý tưởng 
để bắt đầu mạng lưới là tạo ra một khoảng thời gian trong tuần để mọi người có thể gặp 
nhau tại một địa điểm cố định. Có thể là vào khoảng thời gian uống cà phê buổi sáng. Nếu 
không có chỗ trống nào trong công ty thì bạn có thể tổ chức buổi gặp mặt ở một địa điểm 
bên ngoài vào giờ ăn trưa hàng tuần. Buổi gặp gỡ này không bàn đến những vấn đề chính 
thức trong công ty mà chỉ là cơ hội để mọi người gặp gỡ thân mật. 

• Tham gia vào các mạng lưới liên ngành. Trong mọi ngành công nghiệp đều có các diễn 
đàn hay mạng lưới liên ngành. Bạn hãy tìm kiếm chúng trên các trang web. Đó là những 
cách sáng suốt để gặp gỡ được người ở cùng cấp độ trong nhiều công ty khác nhau. Nếu 
không có diễn đàn nào dành cho những người có vai trò như bạn, thì hãy khám phá và liên 
lạc với những người đồng nghiệp khác xem họ có thích thú với việc lập ra một diễn đàn hay 
không. Hầu hết các công ty đều có sự hợp tác vì họ nhận ra giá trị của đối thủ cạnh tranh, 
chia sẻ các thông tin thiết thực, nâng cao vị thế của mình và cùng đàm phán với các nhà 
cung cấp. 

Tạo dựng mối quan hệ với cấp trên 

Chúng ta thường nghĩ rằng việc tạo dựng quan hệ với những người cùng cấp là rất quan 
trọng nhưng nếu chúng ta chỉ làm vậy mà không có bất cứ sự liên hệ nào với cấp trên thì 
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đường tới thành công sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Dưới đây là một số hướng dẫn để thực 
hiện điều này: 

• Có một câu châm ngôn: “Đừng ăn mặc theo vai trò bạn đang nắm giữ, hãy ăn mặc vì 
vai trò bạn đang mong đợi có được”. Nó có thể được đổi thành: “Chắc chắn rằng bạn xây 
dựng mạng lưới quan hệ vì vị trí nghề nghiệp mà bạn mong đợi.” 

• Trong khi các tổ chức đang trở nên mỏng hơn, ít nhất là trên giấy tờ, thì hệ thống thứ 
bậc vẫn còn đang tồn tại. Bước đầu tiên để tạo dựng quan hệ với cấp trên là nắm bắt xem họ 
là ai và họ liên kết với mạng lưới như thế nào. Tìm hiểu về người mà xếp của bạn thường 
kết giao, gặp gỡ và báo cáo là một việc làm rất có ý nghĩa. Bạn có thể nhận thấy việc vẽ bản 
đồ của mạng lưới là rất hữu dụng để làm sáng tỏ mối liên hệ này. 

Lời khuyên 
Khi bạn đã nhận ra người lãnh đạo then chốt trên con đường sự nghiệp của mình là ai, thì 
hãy tìm kiếm những thông tin về nhóm của họ. Bạn có thể thực hiện điều này ngay trên 
mạng nội bộ của công ty. Những vấn đề nổi trội họ đang suy nghĩ là gì? Có sự thay đổi nào 
về luật pháp gây ảnh hưởng đến họ hay không? Nếu bạn không tiếp cận họ trực tiếp, thì việc 
bạn nói chuyện với người thuộc nhóm của họ và đồng cấp với bạn là rất hữu dụng. 

• Bạn vừa tìm được một số thông tin, chìa khóa đơn giản nhất là kết nối với những 
thông tin hữu dụng đó. Điều này có thể là việc gửi cho cấp trên một bản chi tiết về một khóa 
học nào đó với ghi chú: “Mong rằng ông sẽ cảm thấy hứng thú với khóa học này. Nó có thể 
rất hữu dụng với nhóm của ông khi phải đối phó với sự thay đổi luật pháp.” 

• Việc gửi những thông điệp ngắn gọn, rõ ràng và hữu ích là rất quan trọng. Đừng nói 
quá nhiều. Giống như một sự chỉ đạo đang chờ đợi phản hồi, nhưng nếu bạn không nhận 
được gì cả thì cũng đừng lo lắng. Nếu thông tin của bạn thật sự có ích thì nó sẽ được cấp 
trên để tâm tới. 

• Đừng bao giờ vượt qua người chỉ đạo trực tiếp của mình để yêu cầu một điều gì đó với 
người quản lý của họ hoặc những người quản lý cấp trên khác nhưng không để cho họ biết. 
Hậu quả rõ nhất là những điều này có thể bị họ biết và dẫn tới sự tức giận từ phía họ đối với 
bạn. Khi bạn qua mặt xếp, lúc đầu việc này có thể mang lại kết quả nhưng về lâu về dài nó 
chắc chắn sẽ cản trở việc phát triển sự nghiệp của bạn. Xây dựng mạng lưới quan hệ không 
phải là nơi để bạn bày tỏ sự bất bình. 

• Trở thành một chuyên gia theo một cách nào đó để có thể tạo dựng quan hệ với cấp 
trên của bạn. Nếu bạn đã học cách quản lý web nội bộ, bạn có thể trở thành người được 
nhắc tới đầu tiên mỗi khi có thông tin cần được đưa lên mạng. 

• Tìm một người cố vấn. Cách hữu dụng nhất để tạo dựng quan hệ với cấp trên là tìm 
một người hướng dẫn. Điều này có thể làm một cách chính thức hoặc không chính thức, và 
người hướng dẫn của bạn không nhất thiết phải là người trong cùng bộ phận. Người hướng 
dẫn sẽ cho bạn biết về những cơ hội để xuất hiện trước ban lãnh đạo, giới thiệu bạn với cấp 
trên và họ cũng có thể đóng vai trò như những người ủng hộ để hỗ trợ bạn. 
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• Tiếp cận với mọi người. Trong khi bạn duy trì trình độ nghiệp vụ, thì việc tiếp cận mọi 
người cũng rất quan trọng. Các nhà lãnh đạo cấp trên cũng muốn kết giao với tất cả nhân 
viên cấp dưới vì họ biết rằng đó là cách để họ biết được những gì đang xảy ra trong doanh 
nghiệp mình. Hãy tự tin khi tiếp xúc với họ và bắt đầu cuộc nói chuyện với những câu hỏi có 
suy nghĩ. 

• Suy nghĩ sâu rộng. Trong suốt thời kỳ thay đổi của tổ chức, cấu trúc mạng lưới có thể 
thay đổi rất nhanh. Bằng cách có nhiều mối liên hệ mạnh mẽ trong doanh nghiệp và ở mọi 
cấp độ, bạn sẽ có một mạng lưới hỗ trợ rộng hơn để đối phó với những chuyển biến. 

Nếu bạn vừa có một người quản lý mới, hãy áp dụng những nguyên tắc của cuốn sách 
này. Điều duy nhất không thay đổi của quá khứ chính là quá khứ, do đó bạn cần phải biết 
tiến lên và tạo ra một mạng lưới của chính mình. Tôi hy vọng rằng những công cụ trong 
cuốn sách này sẽ giúp bạn làm việc đó nhanh hơn.  

Lời khuyên 
Lập một danh sách gồm bốn hay năm người trong công ty mà bạn cho rằng có vai trò mẫu 
mực hoặc bạn muốn học hỏi từ họ. Gửi cho họ một bức thư cởi mở và hỏi họ liệu có thể 
dành thời gian để uống cà phê với bạn hay không và bạn muốn có một vài lời khuyên của 
họ. Bạn sẽ phải ngạc nhiên vì những người này rất thoải mái khi giúp đỡ người khác. Nếu họ 
đồng ý gặp, bạn hãy chuẩn bị thật kỹ và hỏi những câu hỏi có suy nghĩ để họ có thể chia sẻ 
những kinh nghiệm của bản thân. Sau đó, bạn nên gửi e-mail để cảm ơn họ vì đã dành thời 
gian cho bạn. 
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Kết luận 
Tôi hy vọng rằng khi ai đó nhắc tới cụm từ “tạo dựng quan hệ” bạn sẽ không còn phải 

rụt rè nữa. Bạn sẽ biết rằng việc tạo dựng quan hệ không đơn thuần là việc trao đổi danh 
thiếp mà quan trọng hơn, nó giúp bạn có được sự tự tin và những kỹ năng cần thiết để xây 
dựng mạng lưới quan hệ trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. 

Những người tạo dựng quan hệ cừ khôi đã phát triển kỹ năng của họ thông qua thực 
hành, đôi khi họ cũng mắc phải nhiều sai lầm, không ít lần bị từ chối nhưng họ vẫn thực 
hiện được mục tiêu và giúp đỡ người khác thực hiện mục tiêu của mình. Điều quan trọng là 
bạn phải biết áp dụng những thứ bạn đã học được từ cuốn sách này vào công việc, các mối 
quan hệ – bất cứ nơi đâu bạn có thể kết nối với người khác. Khi làm việc này dễ dàng, thì đó 
là lúc bạn chuyển cuốn sách này đến tay một người khác để giúp họ cùng trở thành một 
người tạo dựng quan hệ cừ khôi. 

Những người tạo dựng quan hệ cừ khôi không nói vĩnh biệt, vì họ biết rằng con đường 
mòn có thể một lần nữa quay trở lại. Tôi mong rằng bạn sẽ sử dụng những kỹ năng tạo 
dựng quan hệ trong cuốn sách này để tạo ra cuộc sống như bạn mong muốn. Bạn có thể kết 
nối với tôi, với cả cộng đồng những người đang làm công việc tạo dựng quan hệ để chia sẻ 
thành công của mình với mọi người.  

Chúc bạn thành công! 

Steven D’Souza 

www.brilliantnetworking.net 

  

 

 


