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Sổ Tay Chủ Nghĩa Khắc Kỷ  
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BÍ MẬT SỐ 6: SUỐT NGÀY KHEN NGỢI PHỤ NỮ ĐẸP = KHÔNG BAO GIỜ CÓ ĐƯỢC PHỤ NỮ ĐẸP _____ 26 
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GIỚI THIỆU 
 

Chào mừng tất cả các bạn đến với khóa học 33 bí mật để hẹn hò với phụ nữ đẹp. Tôi tên là 

Matt Cross, hay còn được biết tới là M.  

Trong suốt hơn 3 thập kỉ vừa qua, tôi đã thành công trong việc thu hút và hẹn hò với hơn 250 

phụ nữ đẹp như: trưởng nhóm cổ động chuyên nghiệp, diễn viên, người mẫu, sinh viên đại 

học, bác sĩ, luật sư, nhạc sĩ nữ, doanh nhân nữ thành đạt và CEO nữ…tôi chỉ nêu một ít ra 

thôi. 

Tôi đã phạm tất cả những sai lầm được nêu trong cuốn Audio này, tôi đã đọc tất cả những 

cuốn sách hướng dẫn hẹn hò từng được viết ra. Tôi đã thất bại rất rất nhiều lần với phụ nữ 

đẹp trước khi biến nó thành công thức đúng. Những bài học mà tôi chia sẻ với bạn trong khóa 

học này đều dựa trên trải nghiệm thực tế của bản thân mà tôi va chạm được (trên 250 phụ nữ 

đẹp trong suốt 3 thập kỉ). 

Rất nhiều bí mật tôi chia sẻ với bạn không phải là Political Correctness hay Socially Acceptable 

nhé (Google để biết thêm 2 thuật ngữ này). Những bí mật này là những kết luận tôi rút ra, tôi 

học được trực tiếp từ việc va chạm với phụ nữ. Khóa học này là thành tựu mất thời gian cả 

đời để tôi có được nó, để giờ đây tôi chia sẻ đến bạn, để bạn có thể học được cách thu hút 

phụ nữ đẹp, thậm chí cả những phụ nữ mà bạn nghĩ trước đây ngoài tầm với của mình. Bên 

cạnh đó bạn còn biết thêm nhiều thứ quan trọng hơn nữa, đó là cách phụ nữ đẹp suy nghĩ và 

hành vi, ứng xử của họ, từ đó bạn chiếm được lợi thế trong việc tán tỉnh. 

Sau khi nắm được 33 bí mật này, bạn sẽ thay đổi góc nhìn của mình về phụ nữ đẹp hoàn 

toàn. Bạn sẽ không bị họ lấn lướt nữa, giờ đây bạn đã có trong tay lượng kiến thức quý giá 

mà hầu hết đàn ông ngoài kia không có, bọn họ đang phí phạm thời gian của mình để giận 

dữ, mông lung, cố gắng tìm mọi cách làm thể nào để hẹn hò với phụ nữ đẹp. 

Bạn phải hiểu rõ, phụ nữ đẹp là sinh vật mạnh mẽ nhất trên hành tinh này. Họ luôn luôn như 

vậy. Đừng để bị lừa. Không phải khủng long bạo chúa, không phải Hitler, không phải Bill 

Gattes. Sẽ luôn luôn là phụ nữ đẹp. Đàn ông xuyên suốt chiều dài lịch sử đã chiến tranh, phá 

hủy biết bao nhiêu vương quốc, bao nhiêu nền văn minh, đánh đổi sự nghiệp, gia đình, mạng 

sống…tất cả chỉ vì phụ nữ đẹp. 

Phụ nữ đẹp luôn được miễn phí bất cứ khi nào họ muốn. Họ luôn có người mở cửa giúp, luôn 

được ngồi trên xe sang và ăn những nhà hàng đắt tiền. Họ được đối xử như hoàng gia ở bất 

cứ nơi nào họ có mặt, chỉ bởi vì họ ĐẸP. Một thứ mà bạn nghĩ kĩ xem, họ chả cần mất công 

sức để có được nó, họ đơn giản chiến thắng chỉ bằng việc thừa hưởng gen xinh đẹp từ bố mẹ 

mình. Và giờ đây họ gặt hái được hết phần thưởng của xã hội.  

Phụ nữ đẹp được xã hội đề cao và họ biết điều đó. Họ có được sự lựa chọn tốt nhất trong tất 

cả mọi thứ, bao gồm cả đàn ông. Và họ chỉ hẹn họ với những gã thành công nhất mà vẻ đẹp 

của họ có thể chạm tới. Đấy là lý do mà ở những bữa tiệc trong các dinh thự, bạn sẽ chỉ thấy 

những gã đàn ông thành công, giàu có cùng những cô nàng xinh đẹp, sẽ không có chỗ cho 

mấy em kém hấp dẫn, thừa cân và ngoại hình trung bình tại những bữa tiệc như vậy. Hầu hết 

phụ nữ được mời vào những căn hộ trị giá hàng triệu đô la như vậy là những em trẻ trung, 

thon gọn và hấp dẫn, còn đàn ông thì sống ở những căn biệt thự triệu đô, lái xe Ferraris, 

Lamborghini…do đó họ cũng được quyền chọn lựa những cô nàng xinh đẹp nhất dành cho 

mình.  

Hầu hết đàn ông đều hụt hẫng khi nhìn ra viễn tưởng như vậy, họ không thể có được phụ nữ 

đẹp vì họ không có tiền triệu trong tài khoản ngân hàng của mình, nhưng thật sự thì điều mà 

họ thiếu đó là sự giáo dục, sự hướng dẫn để có thể hẹn hò với phụ nữ đẹp. Những chỉ dẫn 

mà tôi chia sẻ đến bạn trong cuốn Audio book “33 bí mật để hẹn hò với phụ nữ đẹp”.  
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Một trong những học trò của tôi từng hỏi “Tôi có nên tập trung toàn lực vào phụ nữ đẹp không 

hay tôi nên luyện tập trước với những em kém hấp dẫn hơn?”. Và câu trả lời của tôi đó là “Nếu 

bạn chuẩn bị đánh nhau với Mike Tyson, bạn có đến phòng gym cỏ và luyện tập với mấy thằng 

nghiệp dư không? Dĩ nhiên là không, bạn sẽ tìm những thằng đấu sĩ đỉnh nhất để luyện tập, 

để đạt được level có thể đánh nhau với Mike Tyson. Bởi đó là cách duy nhất mà bạn có thể 

sống sót. Do vậy “Tôi có nên tập trung hoàn toàn vào phụ nữ đẹp hay không?”, ngắn gọn “Có, 

và đó nên là mục tiêu duy nhất, không được thấp hơn”. Phụ nữ đẹp là những ai? Họ trẻ trung, 

thon gọn, dưới 30 tuổi và ngoại hình trên 8 điểm. Đây mới là những người phụ nữ mà bạn nên 

tập trung vào để thu hút.  

Nhiều người ngoài kia “rao bán” bản thân quá rẻ để rồi có kết cục hạ màn với những em 4 và 

5 điểm. Sự thật là khi bạn hạ thấp tiêu chuẩn của mình với những người phụ nữ mà bạn hẹn 

hò, bạn cũng sẽ hạ thấp tiêu chuẩn của mình trong tất cả mọi thứ khác. Bạn sẵn sàng chấp 

nhận mọi thứ, từ tiền bạc, công việc, xe cộ, nhà cửa… Tất cả mọi thứ sẽ bị hạ chuẩn phụ 

thuộc vào kiểu phụ nữ mà bạn hẹn hò.  

Phụ nữ mà bạn hẹn hò càng đẹp, thì bạn sẽ càng phải cố gắng nhiều trong đời mình. Ngược 

lại, bạn càng quen những em xấu xí, thừa cân, bạn sẽ càng mất đi động lực để phấn đấu. Đấy 

là sự thật, bạn cứ nhìn xung quanh bạn mà xem. Bạn thấy nó mỗi ngày là đằng khác. Những 

gã thành công, giàu có đều có được những em thon gọn, trên 8 điểm. Còn những gã èo uột 

thiếu động lực sống, hài lòng với những gì mình có đều quen với những em kém hấp dẫn, 

thừa cân, ngoại hình dưới 8 điểm. 

Dưới cương vị là đàn ông, mục tiêu của bạn phải luôn có được những cô nàng nóng bỏng và 

hấp dẫn nhất ngoài kia. Tại sao ư? Bởi vì họ là thứ khó đạt được nhất. Bạn sẽ phải cạnh tranh 

với rất nhiều đối thủ, đồng nghĩa với việc bạn phải trở nên thành công nhất có thể. Từ tâm trí, 

thể chất, tài chính và tinh thần.  

Hẹn hò với phụ nữ đẹp sẽ tiếp thêm động lực khiến bạn trở nên chăm chỉ luyện tập thể thao 

hơn, có được công việc tốt hơn, kiếm nhiều tiền hơn và cố gắng nhiều hơn nữa trong đời 

(những thứ mà bạn sẽ không chịu làm nếu như quen những em kém hấp dẫn, thừa cân). Việc 

quen những em 4 hay 5 điểm sẽ chỉ khiến bạn cảm thấy thoải mái, lười biếng và trở nên mập 

mạp. Chưa kể đến việc nếu như bạn từng quen với quá nhiều em 4 hay 5 điểm, bạn sẽ cảm 

thấy bị lấn lướt và e dè khi tiếp cận với phụ nữ trên 8 điểm, không những thế bạn còn kém tự 

tin trong nhiều lĩnh vực khác. Ngược lại, nếu bạn quen nhiều với những em trên 8 điểm, bạn 

sẽ cảm thấy tự tin hơn rất nhiều trong tất cả mọi thứ. Đó là lý do mà tôi khuyên học trò của 

mình ngừng ngay việc làm quen và chốt hạ với những em 4 và 5 điểm đi, nó ảnh hưởng rất 

lớn đến cuộc sống của bạn. Bạn sẽ chấp nhận làm những công việc ngán ngẩm, bắt đầu ăn 

uống vô tội vạ, làm việc không còn cố gắng nhiều như trước hay thậm chí là không còn muốn 

cố gắng trong đời nữa. Thế nhưng khi bạn quen phụ nữ đẹp trên 8 điểm, bản năng tự nhiên 

sẽ khiến bạn phải nâng cấp và chạy đua nhiều hơn. Bởi vì sao? Vì ẻm đẹp, thế thôi. Cô ta là 

một trong những người phụ nữ đẹp nhất ngoài kia. Bạn buộc phải làm việc cật lực.  

Hẹn hò với phụ nữ đẹp sẽ khiến bạn tránh xa khỏi việc buông thả bản thân, khiến bạn luôn dè 

chừng, kỉ luật trong ăn uống hay những vấn đề khác. Do vậy, việc hẹn hò hay được vây quanh 

bởi phụ nữ đẹp sẽ luôn luôn khiến bạn cố gắng nhiều hơn bình thường khi không có gì. Cho 

nên những gã giàu có luôn có được phụ nữ đẹp nhất. Đấy là sự thật đã được chứng minh. 

Đây không phải Political Correctness. Đây là sự thật. Phụ nữ kém hấp dẫn, thừa cân thì dành 

cho những gã yếu kém, nghèo nàn cả về tư tưởng lẫn tài chính. Phụ nữ xinh đẹp, thon gọn 

thì dành cho những gã giàu có.  

Do vậy, nếu bạn muốn có cả một binh đoàn phụ nữ đẹp chạy theo mình, bạn cần phải trở nên 

thành công trong cuộc sống, bạn cần phải tìm ra thứ mình thật sự giỏi và trở thành đỉnh của 

đỉnh trong lĩnh vực đó rồi tạo ra tiền bạc từ nó. Bạn càng kiếm được nhiều tiền, bạn càng thu 

hút được nhiều phụ nữ đẹp. Bạn càng kiếm được ít tiền, thì bạn sẽ chỉ thu hút được những 
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em kém hấp dẫn, già nua mà thôi. Tôi không chỉ rõ ra thêm nữa đâu. Đấy là cách mà thế giới 

này vận hành. 

Nếu hiện giờ bạn vẫn chưa hẹn hò được với bất kì người phụ nữ đẹp nào như bao gã đàn 

ông khác thì lý do cho đến thời điểm hiện tại là bạn thiếu sự chỉ dẫn cần thiết mà thôi. Để hẹn 

hò được với những người phụ nữ này, bạn cần phải học và nắm rõ những bí mật: Họ là ai? 

Tại sao họ làm những điều này và làm cách nào để bước vào cuộc đời họ? Tất cả sẽ được 

tôi nêu rõ bên dưới. Tôi đã đứng dậy từ những sai lầm, thất bại, bị bẽ mặt cho đến việc hẹn 

hò hơn 250 người phụ nữ xinh đẹp và bạn cũng có thể. Những bí mật này không chỉ tăng khả 

năng giúp bạn thành công mà nó còn tiết kiệm những năm tháng khổ sở cho nên đừng chần 

chờ gì nữa. Hãy bắt đầu thôi. 

  



KeoDau.net – Kiếp Ngu Chấm Hết  Người dịch: Phạm Danh 

7 
 

 

BÍ MẬT SỐ 1: ĐỪNG KHIẾN PHỤ NỮ THÀNH BÁC SĨ TÂM LÝ 

Xã hội hiện nay có rất nhiều người được nuôi dạy bởi mẹ đơn thân, bởi những ông bố yếu 

đuối, nhu nhược hay tệ hơn là họ đang sống trong một gia đình mà cả bố lẫn mẹ đều bận rộn 

với công việc, không quan tâm gì tới con cái. Họ không được giáo dục đúng đắn để tìm kiếm 

nửa kia của cuộc đời mình. Họ luôn mong chờ khoảnh khắc có được cho mình một người phụ 

nữ để đi cùng, nhưng thay vì khiến cô ấy thành bạn gái, họ lại khiến cô ấy trở thành một má 

mì mới, một bác sĩ chuyên trị liệu tâm lý cho mình mỗi khi gục ngã. 

Đây là hành động nhanh nhất để hủy hoại sự thu hút đối với phụ nữ. Đừng bao giờ mong rằng 

phụ nữ sẽ trở bác sĩ tâm lý của bạn, đừng dựa dẫm vào phụ nữ để được hỗ trợ về mặt cảm 

xúc, bởi họ sẽ mất hết hứng thú đối với bạn. Chấm hết. Bạn đáng ra phải là nơi để phụ nữ 

dựa vào chứ không phải chiều ngược lại.  

Đa phần phụ nữ đẹp sẽ ngồi xuống và cung phụng bạn, khiến bạn hài lòng hơn (Vì đó là sứ 

mệnh của họ), thượng đế đã cài đặt điều đó vào đầu họ rồi. Tuy nhiên, bạn sẽ tự đánh mất đi 

điều đó nếu như bạn không biết ngậm cái miệng lại và tự giải quyết vấn đề của mình.  

Như đã nói lúc đầu, vì nhiều người ngày nay được nuôi dạy bởi 3 thành tố ở trên, nên các bạn 

rất kém trong việc kiểm soát cảm xúc. Các bạn không thể nào kiềm lại được. Khi tiếp cận phụ 

nữ lần đầu, các bạn cứ lôi hết những câu chuyện quá khứ dằn vặt, những kỷ niệm đau buồn 

của tuổi thơ ra để tâm sự với họ. Cô ta đâu có trách nhiệm phải nghe hay giải quyết những 

việc đó chứ? Đó là việc của bạn mà. 

Phụ nữ sẽ không bị thu hút bởi những gã biến họ thành bác sĩ tâm lý.  

Phụ nữ sẽ không bị thu hút bởi những gã dựa vào họ để được hỗ trợ về mặt cảm xúc, những 

gã ngả vào lòng họ và bắt đầu khóc, tắt nứng cực nặng đấy, và phụ nữ sẽ không bao giờ nói 

cho bạn biết đâu, bạn sẽ nhận ra sự thật đau lòng đó khi cô ta bắt đầu không gọi điện lại cho 

bạn, thường xuyên đến hẹn trễ giờ và bắt đầu tìm kiếm đối tượng khác. Phụ nữ đẹp muốn 

một gã cư xử như đàn ông, một người có thể có một chút vấn đề nhưng gã không bao giờ lôi 

cô ấy vào vấn đề của gã, hắn ta tự tìm cách giải quyết những vấn đề của mình. Đây là dấu 

hiệu của một người đàn ông mạnh mẽ, một người có thể xử lý vấn đề và có thể chăm lo mọi 

việc, một người mà phụ nữ cảm thấy an toàn khi ở bên, một người mà phụ nữ có thể tin tưởng 

và không đột nhiên biến thành một thằng quỵ lụy, yếu kém ngả vào lòng họ rồi bắt đầu khóc.  

Nhiều người ngoài kia đang hủy hoại mối quan hệ đẹp đẽ mà họ có được bởi họ không biết 

cách kiềm chế cảm xúc, họ để cho phụ nữ đánh hơi được. Cô ta không phải ở đây để dỗ dành 

bạn, cho nên đừng có cố khiến cô ta thành bác sĩ tâm lý, bạn chỉ đang đẩy cô ta ra càng ngày 

càng xa hơn mà thôi. Lại phải nói lần nữa, đây là những gì sẽ xảy ra khi bạn được nuôi dạy 

và lớn lên mà không có sự nghiêm khắc từ người bố, một người bố nghiêm khắc sẽ dạy cho 

bạn cách giải quyết vấn đề của mình mà không liên lụy đến phụ nữ. Đừng tin vào những thứ 

vớ vẩn trên mấy bộ phim Hollywood và xã hội ngoài kia đang truyền bá, chúng nó đang cố 

tống vào đầu bạn rằng: Đàn ông thực thụ là phải khóc. Đàn ông thực thụ vẫn dựa dẫm cảm 

xúc vào lưng phụ nữ. Không, đéo có đâu, mấy thằng quỵ lụy, yếu kém làm đấy.  

Đàn ông thực thụ tự giải quyết vấn đề của mình, đàn ông thực thụ học được bài học từ sai 

lầm của mình, đó là cách mà đàn ông làm việc và đó là việc bạn nên làm. Nếu bạn có vấn đề 

gì trong cuộc sống và bạn thực sự cần nói với ai đó thì hãy nói chuyện với thằng bạn thân của 

mình, còn nếu thật sự cần giãi bày thì đi tìm chuyên gia mà nói ra. Dù có thế nào đi chăng nữa 

thì người cuối cùng mà bạn muốn tâm sự vấn đề của mình: Đó chính là phụ nữ, đặc biệt là 

mấy em gái bạn mới gặp. Đừng lôi cô ta vào vấn đề của bạn nếu bạn muốn thu hút và hẹn hò 
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với cô ta thành công. Bạn không được, không bao giờ lôi cô ta vào vấn đề của mình. Hãy giữ 

khoảng cách giữa cô ta với vấn đề của bạn, bạn sẽ chỉ tạo ra thêm một vấn đề nữa khi mà cô 

ta bắt đầu mất đi sự thu hút ở bạn mà thôi.  

Dẫu cho cô ta nói nếu bạn cần giúp đỡ hoặc là ngỏ ý muốn giúp, chỉ cần nói với cô ta “Đừng 

lo em yêu, anh lo được, anh xử lý được”. Lúc này, sự thu hút của cô ta đối với bạn bay thẳng 

lên nóc nhà, vì sao ư? Vì bạn làm cô ta cảm thấy rằng cô ta có thể tin tưởng bạn trở thành 1 

người đàn ông, có thể tin tưởng bạn xử lý mọi thứ, bạn sẽ không làm cô ta thất vọng và không 

đột ngột chuyển thành thằng quỵ lụy, yếu kém năn nỉ được giúp đỡ.  

Tóm lại, đây là bài học quan trọng đầu tiên mà tôi muốn truyền lại các bạn: Đừng cố biến phụ 

nữ thành bác sĩ tâm lý nếu bạn còn muốn thu hút phụ nữ. Chấm hết.  

Ngừng cư xử như thằng đàn bà, bắt đầu cư xử như đàn ông, đừng khiến phụ nữ giúp đỡ vấn 

đề của bạn. Đó là việc của bạn nếu muốn trở thành đàn ông. Đừng bàn luận về những vấn đề 

khó khan trong quá khứ với phụ nữ. Một lần nữa, đó là việc của bạn, hãy tự giải quyết đi, đừng 

có lôi cô ta vào.  

Mỗi một người phụ nữ đẹp mà bạn gặp mà bạn lại biến cô ta thành bác sĩ tâm lý thì cô ta sẽ 

mất hết hứng thú ngay từ lần đầu gặp gỡ. Đó là cách nhanh nhất để giết chết sự thu hút. Dù 

bạn có bất cứ vấn đề gì thì hãy cố mà tự làm, đó là phần việc nếu muốn làm một thằng đàn 

ông. Tôi không cố ý xúc phạm nhưng đó là cách duy nhất và phụ nữ không cần phải biết điều 

đó. Đừng bao giờ nói với cô ta, cô ta không phải mẹ bạn. Hầu hết mấy gã ngoài kia cứ thích 

nói toẹt ra với gái đủ thứ khi mới gặp, bởi vì họ đang cố biến cô ta thành bác sĩ tâm lý. Đừng 

làm mấy thằng đó. Đừng biến phụ nữ thành bác sĩ tâm lý.  
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BÍ MẬT SỐ 2: PHỤ NỮ ĐẸP KHÔNG HẸN HÒ VỚI NHỮNG GÃ KHIẾN 

HỌ CẢM THẤY AN TOÀN. 

 

Đây là lý do mà bạn luôn thấy phụ nữ đẹp hay quen mấy thằng trai hư, đểu cáng, đê tiện, khốn 

nạn. Bởi vì những gã này có gan để khiến cô ta cảm thấy không an toàn hay tự ti khi ở bên.  

“Ơ thế có nghĩa là bây giờ tôi cũng phải tỏ ra badboy, đểu cáng, đê tiện hay khốn nạn à?”. 

Không, không hề. Điều đó có nghĩa là bạn phải trở thành một người đàn ông. Đây là lỗi thường 

gặp nhất mà tôi thấy mấy thanh niên ngoài kia đang làm khi họ thấy phụ nữ đẹp. Chung quy 

lại thì khi mà bọn họ gặp phụ nữ đẹp, điều đầu tiên mà họ làm là khen ngợi và đánh giá cao 

cô ta. Họ bắt đầu nói với cô ta rằng cô ta đẹp như thế nào, lộng lẫy ra làm sao. Đây nên là 

những điều cuối cùng mà bạn muốn nói với phụ nữ đẹp, bạn không nên làm vậy, tất cả những 

gì bạn làm chỉ khiến cô ta tự đánh giá cao bản thân lên mà thôi. Thượng đế cấm bạn quen với 

mấy cô như vậy. 

Cũng có nhiều người may mắn đi được xa hơn và có được cuộc hẹn với phụ nữ đẹp, nhưng 

họ thường tự bóp dái chính mình khi lại đến hẹn đúng giờ, mang hoa cho cô ta, mua quà cho 

cô ta, mời cô ta 1 ly nước miễn phí. Tất cả những gì mà bạn đạt được là khiến cô ta trở nên 

tự cao và cảm thấy an toàn mà thôi, cô ta đã thầm nghĩ trong đầu “Oops, lại thêm 1 thằng nữa 

nè, bà bắt thóp mày, bà bắt thóp được mày rồi nhé” và ngay khi cô ta có cảm giác đó. Bạn 

xong phim. Bạn đã bị loại. Cô ta sẽ tiếp tục hẹn hò với người tiếp theo. Phụ nữ đẹp không bị 

thu hút bởi mấy thằng yếu kém như vậy, họ không bị thu hút bởi những gã khiến họ cảm thấy 

an toàn. 

Tại sao phụ nữ lại như vậy? Tôi nghĩ lý do lớn nhất ở đây là tại vì mấy gã này để cô ta tự đánh 

giá bản thân mình quá cao và khiến cô ta cảm thấy an toàn, không phải tại cô ta không trân 

trọng điều đó, cô ta đơn giản nhìn nhận, đánh giá mấy gã này chỉ là những kẻ tự ti, lúc nào 

cũng phải khen ngợi người khác, những kẻ ở vị thế yếu đuối và thấp hơn cô ta. Hầu hết bọn 

họ đề cao cô ta lên, không phải bởi vì họ làm điều đó như là một điều tất yếu, mà bởi vì họ 

muốn làm cô ta cảm thấy thoải mái, để rồi sau đó được lên giường với cô ta. Đây là một nước 

đi lười biếng, một nước đi chả có chiến thuật gì cả, chả cần động não suy nghĩ. Đâu có cần 

đến một nỗ lực nào để thốt ra những lời khen ngợi phụ nữ. Một chiến thuật lười nhác. Lý do 

mà hầu hết các bạn thất bại trước phụ nữ đẹp là đây chứ đâu. Bạn khen ngợi cô ta, hy vọng 

rằng cô ta sẽ bị bạn thu hút ngược lại. Tôi không dựa dẫm vào sự hy vọng, hy vọng rằng phụ 

nữ sẽ bị tôi thu hút. Không, tôi chỉ dựa vào chiến thuật, chiến lược mà thôi. Tại sao ư? Vì nó 

làm tăng tỉ lệ thành công của tôi trước họ, cũng giống như nó sẽ tăng lên đối với bạn, một khi 

bạn bắt đầu ứng dụng nó.  

Tưởng tượng giống như bạn ra trận để chiến đấu, bạn ra trận mà không có chiến thuật gì ra 

hồn cả, bạn chỉ hy vọng là mình sẽ thắng, bạn hy vọng bằng cách nào đó, bằng một cách thần 

kỳ nào đó, chỉ vì bạn có mặt, bạn sẽ giành chiến thắng. Nhưng mà tất cả chúng ta đều biết 

chuyện gì sẽ xảy ra nếu bạn ra trận mà sử dụng chiến thuật hy vọng, chúng ta đều biết chuyện 

gì sẽ xảy ra nếu bạn ra trận mà không có chiến thuật gì rõ ràng hết.  

Khiến phụ nữ cảm thấy an toàn bằng cách khen ngợi cô ta, mua hoa cho cô ta, đến hẹn đúng 

giờ, gọi điện thoại lại cho cô ta..v… Đây là những chiến thuật nghèo nàn để thu hút họ, rất 

lười là đằng khác. Buồn thay ngày nay, đó lại là chiến thuật đầu tiên mà hầu hết nhiều người 

sử dụng, và đó là lý do tại sao mà họ thất bại. Vì nó có chiến thuật quái gì đâu, lười bỏ mẹ, 

chả có tí nỗ lực nào hết, đó là căn nguyên của sự thất bại. Bạn cần phải tập ứng dụng và triển 

khai chiến thuật do chính mình tạo ra. 
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Phụ nữ đẹp, tôi đảm bảo trên 99% đàn ông mà họ gặp trong đời đều đang khiến cô ta tự cao 

một cách lố bịch. Bằng những cách nào? Khen cô ta nè, trả lời tin nhắn của cô ta nè, gọi lại 

cho cô ta ngay khi cô ta vừa gọi. Cô ta chỉ cần búng tay phát là họ có mặt. Ngay khi cô ta đăng 

bức ảnh nào đó lên Facebook, cả đống thanh niên vào khen, đưa cô ta lên tận mây xanh, họ 

khiến cô ta cảm thấy an toàn với chính bản thân cô ta, và đó là lý do họ thất bại.  

Bạn cần phải làm điều ngược lại nếu bạn muốn thành công với phụ nữ đẹp. Bạn không bao 

giờ được để cho cô ta cảm thấy an toàn. Bạn phải khiến cô ta tự ti. Đó là cách duy nhất để cô 

ta bị bạn thu hút. Đó là cách duy nhất.  

Thậm chí trong trường hợp cô ta bị bạn thu hút ngay từ khi gặp bạn. Chắc cỡ khoảng 2% 

trong số đàn ông mà cô ta gặp có được may mắn này thôi, là khi cô ta bị bạn thu hút ngay từ 

lần gặp đầu tiên. Thậm chí đối với mấy gã đó nhé, nếu họ khiến cô ta cảm thấy an toàn sau 

đó, họ cũng sẽ bị văng ngay, nhanh y hệt như 98% còn lại. Cô ta có thể đi chơi với họ vài hôm 

vì cô ta bị thu hút, nhưng ngay khi mà họ khiến cô ta tự cao và có cảm giác an toàn. Họ xong 

phim. Đây cũng là một vấn đề nữa mà tôi muốn bàn với các bạn, đó là rất nhiều thanh niên, 

tôi cho là hầu hết những người thất bại với phụ nữ đẹp, họ đang hy vọng, họ sẽ thuộc nhóm 

2% này, rằng cô ta sẽ tự nhiên bị bạn thu hút, họ hy vọng rằng cô ta sẽ tìm ra lý do để bị bạn 

thu hút và thấy họ riêng biệt. Không ngạc nhiên mấy khi họ dựa dẫm vào sự hy vọng đó, bởi 

tất cả đều tưởng bở, họ nghĩ cô ta sẽ tự động bị họ thu hút trong khi thực tế chỉ có 2% đàn 

ông mà cô ta gặp trong đời khiến cô ta bị thu hút ngay mà thôi.  

Nói lại lần nữa, đấy là chiến thuật nghèo nàn, 99% thanh niên ngoài kia cứ nghĩ mình thuộc 

nhóm 2% đó và họ đang sử dụng chiến thuật hy vọng một cách ngu ngốc. Đây là lý do tại sao 

họ thất bại trước phụ nữ đẹp, bạn không thể nào dùng sự hy vọng để tạo ra thu hút được, với 

tư cách là học trò của tôi, tôi cấm bạn xài chiến thuật đó, bạn cần phải được giáo dục. Bạn 

cần phải có chiến thuật, sau đó bạn thực hành nó với bất kỳ người phụ nữ đẹp nào mà bạn 

gặp. Nếu như bạn không thực hành những gì mà tôi dạy, bạn sẽ thất bại mãi thôi, tôi đã mắc 

sai lầm rồi, bạn không cần phải lặp lại sai lầm đó nữa. Bạn sẽ phải học cách quên đi cảm giác 

tội lỗi với phụ nữ đẹp. Bạn đã từng thầm nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ muốn khiến phụ 

nữ cảm thấy bất an, bởi làm vậy khiến bạn thấy bản thân thật tệ bạc, thấy có lỗi với phụ nữ, 

nhưng bạn biết gì không? Bạn sẽ chính là thằng không bao giờ có được cô ta nếu bạn có cảm 

giác như vậy. Đó là cái giá mà bạn buộc phải trả. Vì bạn có rất nhiều đối thủ ngoài kia, rất rất 

nhiều là đằng khác. 

Không phải giống như hẹn hò với những người phụ nữ có nhan sắc trung bình, khi mà chỉ có 

một mình bạn theo đuổi cô ta, bạn không cần phải làm những việc này, cô ta sẽ tìm ra lý do 

để thích bạn. Nhưng với phụ nữ đẹp thì khác, cô ta sẽ tìm ra lý do để không ưa bạn, để cô ta 

có thể đá bạn, và đây là cách chúng ta sẽ làm: Khiến cô ta trở nên tự ti.  

Vậy làm thế nào để khiến cô ta cảm thấy tự ti? Khiến cô ta tự ti rất đơn giản, không cần phải 

mất nhiều nỗ lực lắm đâu. Tất cả những gì mà bạn làm là chỉ ra những khuyết điểm của cô ta 

một cách khéo léo, xác định khiếm khuyết đó ở đâu và đục một lỗ hổng trên cái tôi của cô ta. 

Ví dụ cô ta có bàn chân lớn ư? Hãy hỏi “Đã có ai bình luận về bàn chân to bự chảng của em 

chưa?” Sau đó hãy cố chọc ghẹo cô ta một chút ở chỗ đấy rồi cứ vờn “Mấy ngón chân lớn 

phết, nếu em cao cỡ 1m9 thì anh còn hiểu được nhưng mà nhìn em cỡ 1m7 là cùng” Chỉ 1 tí 

như vậy thôi, bạn chơi đùa xoay quanh chủ đề đó. Bạn không cần trở nên cố ý quá, chỉ vờn tí 

thôi. Ngoài ra thì có vài chỗ khác mà phụ nữ cũng hay tự ti đó là khi họ nhuộm tóc – thú vui 

mà ngày nay nhiều chị em hay làm, và khi phần gốc của mái tóc lộ ra, hãy chọn chỗ đó và tấn 

công “Tóc tự nhiên của em màu gì vậy, anh hơi thắc mắc” và cô ta kiểu “Sao á anh, sao anh 

lại hỏi vậy?”, bạn trả lời “Anh thấy tóc của em, phần gốc lộ ra kìa, anh tưởng tóc em màu vàng 

nhưng anh chỉ thấy màu đen tối lộ ra ngoài thôi” cô ta bối rối “Sao vậy anh, có gì đó không ổn 
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à? Tóc em bị gì hả?” Cô ta bắt đầu trở nên tự ti một chút. Đây chính là thứ mà bạn muốn và 

đừng có lùi lại. Đừng trở thành thằng đàn bà nửa mùa giống như mấy thằng này “Không, 

không, không, nó đẹp lắm, anh chỉ nói vậy thôi, haha, không có gì, không có gì đâu”. Đừng, 

đừng…..đừng trở thành thằng hèn vậy, đừng có lùi lại, đứng im giữ vị trí, đàn ông lên, đây là 

thứ thu hút cô ta. Đây là những điều rất bình thường, cô ta có bàn tay lớn ư, hãy chỉ ra điểm 

đó “Ui, em có bàn tay to ghê”. Tôi từng làm quen với phụ nữ cũng khá cao, khoảng 1m7, nhìn 

chung thì do cao nên có bàn tay hơi lớn và tôi tận dụng điểm đó “Em đánh bóng chuyền chắc 

giỏi lắm nhỉ?”. Cô ta kiểu “Là sao anh? Nghe kỳ cục vậy, em không hiểu” và bạn nói “Anh 

không biết phải nói sao, tay em rất to, em biết đấy, thường thì tay đàn ông mới to vậy thôi”. 

Điều cuối cùng trên đời này mà phụ nữ đẹp muốn nghe là khi ai đó nói họ có đặc điểm giống 

đàn ông. Cô ta sẽ trở nên bất an ngay thôi. 

Còn một chỗ mà bạn có thể chỉ ra nữa đó là móng tay. Tôi biết là dạo gần đây có trào lưu chị 

em hay thích sơn đầu móng tay, nó khiến tôi không thể ưa nổi, chỉ là tôi không ưa thôi (quan 

điểm cá nhân) nhưng khi thấy phụ nữ làm vậy, tôi sẽ chỉ ra chỗ đó và khịa “Em bao nhiêu tuổi 

rồi? 12 tuổi à? Em là ai vậy? 10 tuổi à hay học mới học lớp 7? Mấy ngón tay này làm sao 

đây?” Cô ta sẽ phản ứng “À…thì… anh thấy đó, phong cách nó vậy, đang trend đó anh” Bạn 

phản hồi ngay và luôn “Wow….em…..bao nhiêu tuổi nhỉ? 25 à? Em vẫn theo trend á? Em vẫn 

theo mấy cái này à? Thế bao giờ em mới lớn?”, hãy cứ trêu những thứ nhỏ nhặt như vậy và 

đừng có lùi lại, đừng có xin lỗi gì hết, đôi khi cô ta sẽ phản kháng và nổi cáu một chút “Có vấn 

đề gì với anh à? Anh quan tâm làm gì”, bạn chỉ cần nói “Này, đừng khó chịu vậy chứ, anh chỉ 

nói ra chỗ đó thôi mà”. Bạn có thể đi xa hơn nếu cảm thấy vị thế mình đã lấn lướt hoàn toàn 

và cô ta có vẻ chịu quy phục “Chỉ vì nhiều thằng muốn lên giường và không bao giờ nói với 

em sự thật, không có nghĩa là tất cả đàn ông bọn anh đều yếu kém như vậy đâu, không có 

nghĩa rằng tất cả bọn anh đều muốn ngủ với em, trời, trưởng thành hơn đi em”. Một chút xíu 

như vậy, có tác dụng rất LỚN, các bạn không thể nào hiểu được đâu, nó có tác động rất 

MẠNH, và nó là điều cần thiết khi bạn theo đuổi phụ nữ đẹp, bạn phải khiến họ tự ti.  

Đây là một trong những thành phần mà bạn cần, cũng giống như bạn có một chiếc xe hơi đẹp 

nhưng không có gas, không có gas thì nó chả đi đâu được cả, nó chỉ ngồi đó và trông đẹp đẽ 

mà thôi, bạn không thể lái nó đi đâu được hết. Bạn cần phải thêm nhiên liệu vào, cũng giống 

như phụ nữ đẹp vậy, cô ta sẽ không phát nổ, cô ta sẽ không đột nhiên mà trở nên bị bạn thu 

hút nếu bạn không thêm dầu vào, nếu bạn không thêm chút nhiên liệu vào, và nhiên liệu đó là 

sự tự ti. Bạn muốn đục một lỗ hổng trên cái tôi của cô ta. Cô ta có thể sẽ cố đục lỗ hổng đó lại 

bạn. Tôi cũng đã từng bị nhiều phụ nữ đẹp làm vậy và đó cũng chỉ là một bài test khác mà thôi 

“Thế còn chân anh thì sao?” tôi nói “Thì anh là đàn ông mà”, cô ta lại nói “Thế còn tay của 

anh” và tôi lại nói “Uh, thì anh là đàn ông mà, em muốn gì đây cô gái?”, đừng để những điều 

đó làm bạn bối rối, vì bạn biết sự tự ti, sự bất an trong cô ta đang phản kháng mà thôi và bạn 

biết nó đã hoạt động, bạn chỉ cần cho nó bùng cháy lên là được và không được để nó làm bạn 

bối rối. Bạn ở đây để làm một việc quan trọng cơ mà, bạn ở đây để làm nhiệm vụ nhớ không, 

và nhiệm vụ đó là khiến cô ta cảm thấy tự ti, mà lý do tại sao bạn muốn khiến cô ta tự ti? Là 

vì bạn muốn có được sự thu hút của cô ta.  

Khiến cô ta an toàn sẽ không bao giờ tiến được đến bước tiếp theo. Để cô ta tự cao không 

đạt được điều gì hết, và sẽ không bao giờ được. Khiến cô ta tự đề cao bản thân, khen cô ta 

thông minh, khen cô ta xinh đẹp, tất cả những gì bạn làm là hạ cánh chính mình vào 

Friendzone. Bạn biết đấy, đây là những kiến thức hoàn toàn trái ngược với những gì mà tất 

cả mọi người xung quanh dạy bảo bạn khi còn nhỏ. Tất cả mọi người đã dạy bạn khác tôi. 

Nhưng hãy nhìn kỹ xem, có ai trong số bọn họ hẹn hò được với phụ nữ đẹp trên 8 điểm không? 

Không. Tôi đã từng, rất nhiều là đằng khác, và đây là những gì tôi học được sau khi đã trải 

nghiệm. Đây là những sự thật khiến tôi mất một thời gian khá dài để chấp nhận, tôi không 
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muốn tin vào điều đó, tôi không muốn tin rằng mình phải đối xử với mọi người như vậy, tôi 

không muốn đối xử với ai như thế cả, tôi đã phải thất bại rất nhiều lần trước phụ nữ đẹp và tôi 

đã từng là trai tốt nhiều lần rồi, đã từng đối xử với họ với tất cả sự tôn trọng nhưng rồi lại bị 

đá và nhìn họ hẹn hò với mấy thằng badboy, đểu cáng. Còn tôi thì cay nghiệt “Cái đéo gì vậy, 

con này, mày bị điên à?”. Tôi biết nhiều người cũng sẽ ghét mấy thằng badboy, đểu cáng rồi 

tự nhủ “Tôi là một người bạn trai tốt và cô ta đã đánh mất những thứ tốt đẹp nhất” lại còn thêm 

nhiều thanh niên khác “Cô ta không biết cô ta đang quen ai đâu, toàn mấy thằng vớ vẩn”. 

Nhưng bạn biết đấy, sự thật là với phụ nữ đẹp, họ có rất nhiều vệ tinh sẵn sàng chờ cô ta ra 

dấu và được gọi tên, nhưng cô ta không thèm quan tâm. Cô ta sẽ quên hết về bạn. Với phụ 

nữ đẹp, ngay khi cuộc hẹn với bạn vừa kết thúc và bạn chán ngắt, cô ta sẽ chuyển đến đối 

tượng tiếp theo vì cô ta có rất nhiều lựa chọn. Do cô ta quá đẹp, chỉ đơn giản vậy thôi.  

Hầu hết các bạn đều không ý thức được rằng: Các bạn đang có rất nhiều đối thủ khi hẹn hò 

với phụ nữ đẹp, và nhiệm vụ của tôi là khiến các bạn nhận thức được cuộc chiến cam go này. 

Bạn đang đối mặt với rất nhiều đối thủ và để cạnh tranh, bạn phải dám bước ra khỏi đám yếu 

kém kia, và không bao giờ được hạ cánh ở Friendzone. Bạn phải khác biệt, phải chắc chắn 

một điều rằng bạn không được giống cái đám quỵ lụy, yếu kém trong cuộc đời cô ta. Tôi đang 

nói với bạn từ trải nghiệm của chính mình.  

Tất cả những thằng yếu đuối trên, tất cả bọn họ đang làm một việc y hệt và họ thất bại bởi 

cùng một lý do, đó là họ làm những việc vớ vẩn như: Khiến cô ta tự cao, xây dựng cái tôi trong 

cô ta. Bạn biết đấy, phụ nữ đẹp là sinh vật tự ti nhất trên quả đất này. Họ đã tự ti sẵn rồi, càng 

đẹp càng tự ti. Bạn chẳng cần phải làm gì nhiều trong khi chỉ việc chọt một lỗ hổng trên cái tôi 

của cô ta là xong.  

Sự thật là khi cô ta tự ti, bạn chỉ cần chọt nhiều lỗ hổng trên đó thì cô ta sẽ bị bạn thu hút, 

nhưng khổ nỗi mấy thằng yếu kém kia cứ thích làm điều ngược lại, mà còn làm một cách đều 

đặn nữa chứ. Cứ thích khen cô ta, đề cao cô ta để rồi sau đó họ mới nhận ra cô ta không thèm 

trả lời điện thoại, cô ta không thèm phản hồi tin nhắn, cô ta phớt lờ họ, cô ta thả thính họ, làm 

họ bối rối và buồn thay là bọn họ cứ tiếp tục làm như thế miết, thậm chí còn làm nhiều hơn, vì 

họ đang nuôi hy vọng rằng cô ta sẽ đến bên họ, hy vọng rằng cô ta sẽ thấy tia sáng từ họ, hy 

vọng vào một điều kỳ diệu nào đó, một ngày nào đó cô ta sẽ cho đi sự thu hút của mình.  

Nhắc lại, đó là hy vọng vào sự thu hút. Khi bạn học từ tôi, với tư cách là học trò của tôi, bạn 

không được sử dụng hy vọng để xây dựng thu hút, chúng ta chỉ sử dụng chiến thuật mà thôi, 

bởi điều đó sẽ cho bạn những cơ hội tốt nhất để thành công trước phụ nữ đẹp. 

Vì vậy kể từ bây giờ, khi bạn gặp một người phụ nữ đẹp, người phụ nữ đẹp tiếp theo mà bạn 

gặp trong đời ấy, hãy nhớ kĩ điều này: Cô ta đã tự ti rồi, và điều đầu tiên mà bạn làm là tách 

mình ra khỏi đám yếu kém mà cô ta đã gặp – cái đám suốt ngày khen với khiến cô ta tự cao 

ấy. Hãy làm điều ngược lại, bạn sẽ muốn nói “Em biết không, anh thấy chân em rất rất to này, 

tay em rất rất to này, nụ cười của em hình như hơi méo, có ai nói với em điều này chưa, tai 

của em hơi nhỏ so với thân hình nhỉ” Bạn hãy chơi đùa một chút nhưng vẫn không được khen 

cô ta, bạn không muốn phá hỏng mọi thứ và bắt đầu nói “Tay em to thật đấy nhưng mà em rất 

xinh” Không, đéo, bạn sẽ không muốn nói thế, vớ vẩn, dẫu cho bạn có cảm nhận được điều 

đó, dẫu cho điều đó có hiển nhiên đi chăng nữa. Cô ta biết cô ta đẹp, cô ta không cần bạn nói 

ra đâu, cô ta biết thừa. Cô ta chỉ cảm thấy tự ti một cách lố bịch vì cô ta đẹp mà thôi.  

Đây là phần không thể thiếu ở bên trong người phụ nữ đẹp. Cô ta sẽ luôn tự ti với chính mình, 

rất tự ti, cho dù có bao nhiêu đám đàn ông ngoài kia khen ngợi cô ta, đề cao cô ta, cô ta cũng 

không bao giờ đếm xỉa tới những kẻ đó đâu.  



KeoDau.net – Kiếp Ngu Chấm Hết  Người dịch: Phạm Danh 

13 
 

Không phải rất buồn cười hay sao khi mà phụ nữ đẹp lúc nào cũng tự ti, cho dù có hàng ngàn 

người khen ngợi cô ta, khen cô ta đẹp đẽ như thế nào mỗi ngày, ngày nào cũng đăng hình 

lên face được cả trăm, cả ngàn like và comment khen ngợi, nói cho cô ta biết cô ta đẹp vờ lờ, 

nhưng cô ta vẫn tự ti với chính mình, và lý do là bởi cô ta không thèm đếm xỉa tới một ai trong 

đám yếu kém đó cả, không một ai trong số họ là đàn ông trong mắt cô ta, cô ta không đếm xỉa 

tới họ, bạn biết cô ta đếm xỉ tới những ai không? Mấy thằng badboy, đểu cáng đó, mấy thằng 

mà cô ta đang muốn hẹn hò, chỉ cần hắn nói “Em rất xinh” hay “Em đẹp lắm”, điều đó tác động 

cực lớn, cực kỳ lớn đối với cô ta, và cô ta chỉ cần 1 gã nói điều đó thôi và gã đó là lại một 

thằng badboy, đểu cáng. Bởi vì mấy thằng đó không qụy lụy cô ta, bởi vì hắn chứng minh cho 

cô ta thấy hắn là đàn ông, những gì hắn làm tự dưng trở nên giá trị, còn đối với đám đàn ông 

suốt ngày khen cô ta, nó chả có ý nghĩa gì với cô ta cả. Vậy nên đừng có phí thời gian nếu 

như tất cả những gì mà bạn làm là khen phụ nữ đẹp, đừng tốn thời gian cho việc đó nữa, 

đừng bận tậm nữa vì nó chẳng đi đến đâu cả. Bạn muốn thu hút cô ta ư? Bạn muốn có cô ấy 

trong đời mình? Vậy thì đừng bao giờ khiến cô ta cảm thấy an toàn, bạn phải khiến cô ta tự ti, 

bạn phải chọt một cái lỗ trên cái tôi của cô ta. Bạn phải để ý mọi thứ trên người cô ta, bỏ qua 

vẻ đẹp của cô ta đi và tìm khiếm khuyết thôi, tôi cam đoan bạn sẽ tìm ra, tôi đã hẹn hò vài phụ 

nữ đẹp mà tôi nghĩ tôi không thể nào quen được, nhưng vì tôi đã tìm ra khiếm khuyết trên 

người họ, ít nhất là vài điểm và tôi chọt đúng chỗ đó. Bạn sẽ muốn hạ thấp cái tôi cô ta xuống, 

thấp đến nỗi để bạn nhận ra cô ta đang tự nghĩ trong đầu “Tại sao gã này không bị mình thu 

hút vậy?”, cô ta sẽ nghĩ “Anh ta hẳn phải có tiêu chuẩn rất cao, anh ta chắc đang hẹn hò ai đó 

đẹp hơn mình” Đó là thứ bạn muốn cô ta nghĩ, “Và mình muốn chứng tỏ cho anh ta thấy”, cô 

ta sẽ muốn khẳng định giá trị của cô ta với bạn vì bạn đã đặt trong đầu cô ta cái suy nghĩ rằng: 

Cô ta không đủ tốt với bạn. Vẻ đẹp của cô ta không hiện hữu trong đầu bạn. Tôi không có ý 

nói bạn ngồi một chỗ và xúc phạm, nhục mạ cô ta hoặc thô lỗ nhé, bạn không cần làm những 

việc đó, bạn chỉ cần cho cô ta biết theo cách chơi đùa tôi nói ở trên rằng: Bạn hẹn hò nhiều 

phụ nữ đẹp rồi và cô ta có khiếm khuyết, cô ta không hoàn hảo.  

Tất cả những gã cô ta gặp trong đời đều khiến cô ta nghĩ cô ta hoàn hảo. Bạn phải đến bên 

cô ta và cho cô ta thầm hiểu ra rằng “Em biết gì không, anh gặp nhiều cô gái còn đẹp hơn, trẻ 

hơn và thon hơn em”. Không có một ai trong đời mà cô ta gặp có gan để làm điều đó cả, họ 

quá bận bịu để nịnh bợ cô ta, họ quá bận bịu để ráng lôi cô ta lên giường, họ quá bận bịu 

muốn lấy thứ gì đó từ cô ta và cô ta biết điều đó. Cô ta cần phải có cảm giác rằng bạn hẹn hò 

nhiều cô gái nóng bỏng hơn cô ta, cô ta cần phải biết điều đó.  

Một trong những cách dễ dàng nhất để đạt được điều đó là đăng mấy tấm ảnh đẹp lên 

Facebook của bạn, nếu bạn có bạn bè là nữ mà rất là xinh, hãy chụp ảnh cùng họ và up lên 

Facebook, để chế độ công khai, phải chắc chắn rằng cô ta có thể thấy nó. Cô ta cần phải biết 

bạn hẹn hò nhiều người còn có sức hút hơn cô ta, bạn đi chơi cùng họ.  

Hầu hết đàn ông không làm những việc này đâu, hầu hết Facebook của cánh đàn ông thường 

rất phí phạm, họ chỉ ích kỷ đăng hình về bản thân, về công việc, về xe cộ. Họ đang lãng phí 

công cụ hữu dụng nhất để thu hút phụ nữ đẹp. Bởi khi phụ nữ đẹp biết bạn, cô ta sẽ tìm hiểu 

về bạn, cô ta sẽ lên Google và tìm bạn, và một khi thấy Facebook của bạn – do Facebook 

công khai mà, cô ta sẽ click vào và thấy ảnh của bạn, xem bạn làm gì, nếu không có gì thú vị 

thì cô ta sẽ xem những người bạn của bạn, nhất là bạn nữ. Nếu nhan sắc họ cỡ trung bình thì 

điều này không những không giúp ích gì cho bạn mà nó còn tổn thương bạn đấy, những Profile 

như vậy tôi khuyên bạn nên ẩn đi lúc bạn đang làm quen với phụ nữ đẹp vì họ sẽ tìm ra đấy. 

Không ổn cho chiến thuật của chúng ta đâu. 

Phụ nữ đẹp không muốn hẹn hò những gã khiến họ cảm thấy an toàn. Phụ nữ đẹp không 

muốn hẹn hò những gã khiến cô ta tự đề cao bản thân mình, họ không muốn ai đó nâng cái 
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tôi của cô ta lên. Họ muốn ai đó đánh giá thấp cái tôi của cô ta xuống, thật sự đánh giá thấp 

cô ta, những gã khiến họ tự ti và cảm thấy bất an về bản thân.  
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BÍ MẬT SỐ 3: BẠN KHÔNG THỂ THU HÚT ĐƯỢC PHỤ NỮ ĐẸP  

TỪ VỊ THẾ CỦA KẺ YẾU ĐUỐI 

Vị thế của kẻ yếu đuối hay cũng có thể được hiểu là cách tiếp cận, pick-up phụ nữ, tán tỉnh họ 

qua mạng.  

Hầu hết nhiều thanh niên ngày nay mỗi khi ra đường, suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu khi 

muốn gặp gỡ phụ nữ đẹp đó là phải vào mấy quán Bar hay Club để tiếp cận. Đây là chiến 

thuật tồi tệ nhất nhưng lại được sử dụng nhiều nhất bởi rất nhiều người.  

Có vài điều có thể bạn chưa biết. Rất nhiều dân PUA ngoài kia, những gã hay hướng dẫn hẹn 

hò qua mạng, bọn họ đều đang dạy bạn một điều giống y hệt nhau, đó là: Làm thế nào để tiếp 

cận phụ nữ. Đây là điều cuối cùng mà bạn muốn làm đấy. Bởi vì nó chỉ hoạt động với phụ nữ 

dưới 8 điểm mà thôi. Với phụ nữ đẹp, họ bị đàn ông tiếp cận dồn dập mỗi ngày, ngày nào 

cũng thế, nghĩa đen luôn ấy.  

Tôi không quan tâm trước đây bạn tán gái giỏi cỡ nào. Tôi đã từng chứng kiến những người 

rất giỏi, những người rất có khiếu trong lĩnh vực pick-up. Có người như là một cỗ máy tiếp cận 

phụ nữ một cách điêu luyện vậy. Họ có những câu thoại mở đầu đỉnh của đỉnh. Những dòng 

hội thoại thu hút gái, những mẩu chuyện dẫn dắt phụ nữ. Có người được mệnh danh là giỏi 

nhất thế giới đấy. Thế nhưng khi họ tiếp cận phụ nữ đẹp, họ vẫn tiếp cận với một vị thế yếu 

đuối. Và bạn đừng để bị lừa, đặc biệt là mấy gã nghiệp dư dạy bạn về mấy câu thoại mở màn 

bằng cách hỏi ý kiến. Tôi đã từng thấy nhiều người làm vậy với cái kiểu thoại mở màn hỏi ý 

kiến như “Chào mọi người, tôi chỉ có một câu hỏi nhanh cho mọi người thôi, không lâu đâu, 

bạn tôi đang chờ đằng kia, nó là bạn thân của tôi. Bạn gái nó nói rằng họ đã trải qua mối quan 

hệ tình cảm 2 năm rồi và cô ấy muốn hẹn hò gã khác. Mọi người có nghĩ như vậy ổn không?”. 

Đây là thứ dở tệ nhất mà bạn có thể làm, tôi nổi hết cả da gà mỗi khi thấy ai đó làm vậy. Tôi 

ngượng thay vì tôi biết những anh chàng này đang học lóm từ mấy cái video trên Youtube.  

Bạn không bao giờ được xuất hiện ở vị thế yếu đuối trước phụ nữ đẹp, đồng nghĩa với việc 

tiếp cận, pick-up. Cứ thử nhìn vào sự cạnh tranh của đám học trò theo học tụi pick-up, hay 

mấy trang hẹn hò qua mạng mà xem, họ đã theo đuổi việc đó từ 5 dến 10 năm, hỏi họ xem 

“Mấy em xinh đẹp 9 đến 10 điểm đâu? Phụ nữ xinh đẹp đâu cả rồi” Vì bạn thấy đấy, họ đã 

thực hành rất lâu rồi, mấy năm rồi, họ đầu tư hàng nghìn giờ để học những thứ đó nhưng vẫn 

chưa có được những em 9 và 10 điểm.  

Bạn muốn tập trung vào việc thu hút thay vì tiếp cận, tôi muốn bạn phải thay đổi tư duy của 

mình đi. Bạn sẽ không bao giờ muốn có một cái tư tưởng đó là: Khi bạn muốn thu hút phụ nữ 

đẹp, suy nghĩ đầu tiên trong đầu bạn hiện lên và nói “Ra ngoài kia và tiếp cận cả đống phụ nữ 

nào”, đó là ý tưởng kinh khủng, cực kì kinh khủng. Bạn muốn tập trung vào việc thu hút, bạn 

phải thử đến những nơi mà phụ nữ đẹp hiện diện, để biết phụ nữ đẹp làm những gì, chẳng 

hạn như họ thường đến những lớp học diễn xuất, lớp học nhảy, phòng gym hay họ làm người 

mẫu ở các studio, họ thường đến Starbuck, đó, những nơi đó mới có phụ nữ đẹp. Thậm chí 

nếu như bạn không muốn đến mấy lớp học đó cũng không sao, lúc trước tôi cũng không có 

nhiều thời gian để tham gia, tôi đã chọn cách vào quán Starbuck, cắm sạc chiếc Laptop, xài 

wifi miễn phí và phụ nữ đẹp cứ ra vào cả ngày. Nếu bạn ngồi đó và lờ họ đi, và bạn làm như 

vậy mỗi tuần, bạn sẽ có một số lượng phụ nữ đến gần và tiếp cận bạn, bắt đầu trò chuyện với 

bạn. Giờ đây, họ đã rơi vào thế yếu, đó là thứ mà bạn muốn. Bạn luôn luôn muốn họ ở vị thế 

yếu hơn. 

Quay trở lại thời điểm mà tôi có nhiều thời gian, tôi đã đi đăng ký một vài khóa học làm phim, 

và tôi có thể nói cho bạn biết luôn là có một nùi, phải nói là dư dả phụ nữ đẹp luôn ấy. Khi 
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tham dự mấy lớp học này, tôi thấy có rất nhiều phụ nữ đẹp, họ đăng ký các lớp học diễn xuất 

để trở thành diễn viên. Lúc đó tôi đang làm công tác viết kịch bản và chỉ đạo diễn xuất nên tôi 

phỏng vấn họ rồi chọn ra vai diễn phù hợp, số lượng rất đông nhé, và đương nhiên rồi, tôi 

đang ở vị thế quyền lực hơn, vị thế cao hơn, bởi vì tính chất công việc là như vậy mà, đây là 

sản phẩm của tôi và họ đều muốn trở thành một phần của nó, còn tôi chỉ cần chấm diểm 

những em đó mà thôi. Họ tiếp cận tôi, hỏi xin tôi số điện thoại, hỏi tôi có muốn nói chuyện về 

khả năng diễn xuất của họ không vì họ rất muốn trở thành một phần trong các dự án tương 

lai của tôi, khi nào thì tôi rảnh các kiểu, tôi có muốn uống cà phê lúc nào đó không, muốn ăn 

trưa cùng họ không. Khá nhiều trong số họ rất chuyên nghiệp, không phải tầm thường đâu 

nhé.  

Chúng tôi có thể đi cà phê hay ăn trưa ở bất kì đâu, nhưng tôi không quan tâm đến chuyện đó 

nhiều, vì tôi biết mình đã triển khai chiến thuật của mình và nó đã hiệu nghiệm. Bạn thấy đấy, 

tôi đâu có dùng hy vọng thu hút, tôi đâu có bắt đầu khen cô ta xinh đẹp để cô ta thích tôi, 

không, tôi đã sử dụng chiến thuật. Cô đã ta mời tôi đi chơi, cô ta muốn mời tôi ly nước, cô ta 

muốn nói về dự án của tôi và cô ta muốn có được một vai diễn rồi hỏi về kịch bản tôi đang 

viết, và tôi mặc nhiên đang ở vị thế quyền lực hơn. Không quan trọng làm cách nào bạn có 

thể gặp được phụ nữ đẹp, miễn sao bạn gặp họ là được. Nhớ nhé, không quan trọng bạn gặp 

họ ở đâu miễn sao bạn gặp họ là được. 

À có một ngoại lệ là khi bạn gặp họ ở quầy Bar hay Club. Những người phụ nữ hay đến Bar 

và Club đều là những cô nàng tiệc tùng, đây là nội dung của một bài học khác, tôi sẽ chỉ bạn 

sau, nội dung đó chủ yếu là: Không bao giờ được hẹn hò với những cô nàng tiệc tùng.  

Hãy tập trung vào việc thu hút thay vì tiếp cận. Nhắc lại nè, tiếp cận không có tác dụng đối với 

phụ nữ đẹp đâu, nó không có tác dụng với mấy em trên 8 điểm. Tại sao ư? Vì phụ nữ đẹp có 

hàng ngàn người tiếp cận mỗi tháng, và tôi không đùa về con số này đâu. Nếu bạn hỏi thử bất 

kỳ phụ nữ đẹp nào mà xem “Có bao nhiêu thằng tiếp cận cô mỗi ngày?”, cô ta sẽ cho bạn biết 

nếu cô ta đẹp ít nhất 8 điểm. Số lượng đàn ông tiếp cận cô ta mỗi ngày trung bình khoảng từ 

30 đến 40 người, 30 đến 40 các bạn ơi. Đó có thể là tiếp cận trực tiếp hay gián tiếp, đó cũng 

có thể là sự chú ý từ ánh nhìn hay thậm chí là lời khen, hay còn là nhiều lời tán tỉnh khác nữa, 

trung bình đấy, cô ta sẽ có được sự chú ý từ khoảng 30 đến 40 người đàn ông mỗi ngày, có 

những người thì rất gà mờ nhưng có người cũng vô cùng chuyên nghiệp. Nhưng dẫu có giỏi, 

họ cũng không thể nào bước chân vào cuộc đời cô ta nếu họ chọn chiến thuật tiếp cận (từ vị 

thế yếu). 

Giờ thì chúng ta đã biết số lượng được tiếp cận mỗi ngày của phụ nữ đẹp rơi vào khoảng 30 

đến 40 người rồi đúng chứ? Thế thì bao nhiêu người trong một tháng? Hơn 1000 đó các bạn 

ạ, ở khoảng 1000 đến 2000 đấy, các bạn có muốn mình nằm lẫn trong đám đó không? Các 

bạn có muốn hy vọng mình là thằng may mắn nhất trong khoảng 2000 người không? Rằng cô 

ta sẽ bị mình thu hút. Các bạn vẫn còn muốn sử dụng hy vọng thu hút chứ? Nếu vẫn còn 

muốn thì tôi không phải là người bạn nên theo học rồi, tôi không phải người hướng dẫn mà 

bạn muốn, bởi vì tôi không dạy niềm hy vọng, tôi chỉ dạy chiến thuật, và chiến thuật mà thôi, 

vì thế làm ơn, hãy thay đổi tư duy đi, không được xuất hiện trước mặt cô ta với vị thế của kẻ 

yếu đuối, không tiếp cận cô ta, không cần bất kì thứ gì từ cô ta cả.  

Bạn biết đấy, nếu bạn có lỡ tiếp cận cô ta đi chăng nữa, thì cũng đừng cố tỏ ra là mình tiếp 

cận, hãy cứ xem như bạn bắt đầu một cuộc đối thoại, một cuộc trò chuyện. Bạn và cô ta sẽ 

trò chuyện như bao người bình thường. Phương pháp hay nhất để bắt đầu một cuộc trò 

chuyện với phụ nữ đẹp đó là hãy sử dụng môi trường xung quanh, đó là cách mà bạn muốn 

nói với cô ta. Rất nhiều tay PUA (Pick-Up-Artist) có những câu thoại mở đầu rất ấn tượng, 

nhưng nó cũng trở nên cũ rích nhanh chóng mà thôi, bởi vì có rất nhiều người học theo, nhai 
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đi nhai lại những câu đó, và bạn biết gì không, phụ nữ họ đã nghe mấy câu cũ rích ấy từ 10 

thằng khác nhau, tất cả đều y hệt, thậm chí trong 1 buổi tối phụ nữ đẹp họ cũng sẽ nghe đc y 

hệt từ 10 thằng, nội dung có thể khác, nhưng cách mở đầu thì y chang nhau. Bạn sẽ không 

muốn như vậy đâu, bạn sẽ muốn sử dụng môi trường xung quanh, để khi bạn ở bất kì đâu, 

có bất cứ vật dụng nào, bạn cũng sẽ tận dụng nó để mở đầu cuộc trò chuyện với cô ta.  

Việc tận dụng môi trường luôn luôn mở ra thứ gì đó mới mẻ, luôn luôn khác biệt, không phải 

là thứ mà bạn phải đóng khung vô não để học thuộc lòng hay phải ghi nhớ. Bạn không phải 

ghi nhớ, thuộc làu làu thứ gì đó đâu, vì bạn muốn mọi thứ diễn ra thật tự nhiên, thật trôi chảy. 

Bất cứ khi nào bạn thấy một người phụ nữ đẹp và bạn muốn mở đầu cuộc trò chuyện, hãy sử 

dụng môi trường xung quanh, nhưng mà nhớ cảnh giác đó là không được cho đi quyền lực 

của mình khi bắt đầu trò chuyện đấy, lỗi đó lớn lắm, bạn sẽ không bao giờ muốn cho đi quyền 

lực của mình, bạn không bao giờ muốn khơi cái tôi của cô ta lên, và chắc chắn là không được 

khen cô ta hay bắt đầu cuộc đối thoại bằng cách đó nhé. Chỉ cần chỉ ra một vài thứ gì đó gần 

bạn hay tạo ra một yếu tố bất ngờ, ví dụ như tôi hay sử dụng trò “Em vừa chen hàng với anh 

hả?” (Xếp hàng ở đâu đó) và bắt đầu câu chuyện theo cách đó, khi bạn sử dụng cách này 

“Em vừa chen hàng anh hả?”, nó khiến cho một người bình thường bị mất thăng bằng trong 

cảm xúc một chút, vì chúng ta là con người mà, chúng ta không hề muốn mình làm điều gì đó 

sai trái cả, và thường nếu có ai đó gọi đích danh chúng ta, chúng ta thường mặc nhiên nghĩ 

rằng “Hình như mình vừa làm gì đó sai thì phải?” và chúng ta chỉ muốn xin lỗi cho qua chuyện. 

Đây chỉ là bản năng của con người thôi. Cho nên khi bạn làm vậy, bạn đã làm cho cô ta bớt 

đề phòng và mất cảnh giác.  

Hầu hết những gã tiếp cận phụ nữ đẹp, nhắc lại nhé, những người đỉnh của đỉnh đó, câu mở 

đầu bắt chuyện của họ nghe rất chỉnh chu, nghe như họ muốn lấy thứ gì đó từ cô ta vậy. Tôi 

không quan tâm bằng cách nào, bao nhiêu lời lẽ tán tỉnh tuyệt ra sao, tôi không quan tâm, bởi 

vì nó vẫn trông rất sách vở, tôi đã thấy những người giỏi rồi nhé và tất cả đều như câu mở 

đầu được xào đi xào lại, và phụ nữ đẹp họ thừa biết điều này, do đó điều cuối cùng mà bạn 

muốn mở đầu câu chuyện là sử dụng mấy câu thoại mở đầu, hãy tập sử dụng môi trường 

xung quanh hoặc thứ gì đó hay hơn để khiến cô ta mất cảnh giác, không đề phòng bạn nữa, 

giống như cái cách tôi đề cập ở trên ấy “Em vừa chen hàng anh hả?”, nếu bạn đang xếp sau 

cô ta. Hoặc nếu cô ta ở sau bạn, bạn có thể xoay người lại và nói “Anh vừa chen hàng em 

hả?” và cô ta bất ngờ “Dạ không ạ, đâu có đâu, em không nghĩ vậy”, và bạn có thể nói gì đó 

đại loại như “À, anh tưởng anh chen hàng của em ấy mà nhưng mà kệ chứ, em đâu có làm gì 

được anh đâu đúng không”. Bạn muốn cô ta bớt đề phòng một chút, mất cảnh giác một chút, 

bạn muốn lay động cơ chế phòng thủ đó, vì trong đầu cô ta lúc nào cũng mặc định nghĩ rằng 

bất cứ gã nào đến gần bắt chuyện hay làm quen tán tỉnh đều muốn lên giường với cô ta. Bản 

năng cô ta mách bảo vậy, vì bất cứ gã nào, nhất là người xa lạ mà đến gần làm quen với cô 

ta “Bọn họ đều muốn lên giường với mình”, bạn cũng biết rồi, phụ nữ đẹp có cái tôi cực lớn, 

họ có thể tự ti hay có thể tự đánh giá thấp bản thân nhưng cái tôi của họ cực lớn.  

Lý giải vì sao họ có cái tôi lớn đến vậy là tại vì có rất nhiều gã đàn ông kém cỏi tiếp cận họ 

mỗi ngày, rất nhiều gã thiếu đi sự giáo dục, thiếu đi những bí mật mà tôi đang dạy bạn. Bọn 

họ đều làm y chang một việc, tất cả bọn họ, chỉ ngồi một chỗ và nói cô ta xinh đẹp đến nhường 

nào “Wow, em là người phụ nữ có vẻ đẹp làm anh choáng ngợp nhất từ trước tới nay, anh có 

thể mời em đi chơi vào lúc nào đó được không?” Họ đều làm những việc mà người khác cũng 

làm.  

Bên cạnh đó thì một trong những câu thoại dở tệ nhất mà bạn không nên nói với phụ nữ đó là 

“Em có bạn trai chưa?”. Đây là câu thoại thể hiện sự kém cỏi của bạn, bạn đã thua trước khi 

cuộc chiến còn chưa bắt đầu, bạn thiếu quá nhiều kĩ năng tán tỉnh, gần như điểm số tán tỉnh 

của bạn là con số 0 nếu bạn nói câu này. “Em có bạn trai chưa?” Thiếu muối, thiếu quá nhiều 
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kiến thức một cách vô độ, bạn cần học hỏi thêm, bạn cần phải trau dồi nhiều kiến thức vào, 

nghiên cứu thêm đi vì đó là câu thoại mở đầu kinh khủng nhất mà tôi từng chứng kiến khi thấy 

có người nói ra nhằm thu hút phụ nữ đẹp. “Em có bạn trai chưa?”, thế bạn nghĩ cô ta sẽ phản 

hồi lại như thế nào? “Thế anh có bạn gái chưa?”, bạn nghĩ cô ta sẽ phản hồi y hệt lại vậy á? 

Không có đâu, cô ta sẽ hủy diệt bạn luôn “Dạ vâng, em có người yêu rồi, à thực ra thì bọn em 

sắp đính hôn, à không, anh ấy là chồng em ạ, à đâu bọn em có con với nhau luôn rồi, vì thế 

hãy để em yên anh ạ”. Bọn họ bị loại khỏi cuộc chơi. Bạn không muốn làm vậy đâu, đúng 

chứ? Bạn muốn khoáy động cô ta lên một chút. Cô ta đã mong đợi điều đó ngay khi bạn tới 

nói chuyện rồi, cô ta cũng đã đoán được bạn sẽ tiếp cận và tấn công cô ta rồi, nhưng bạn phải 

làm theo cách mà tôi đã chỉ bạn đó là sử dụng môi trường xung quanh thì nó mới có tác dụng.  

Giả vờ buộc tội cô ta làm gì đó chẳng hạn, bạn phải luôn luôn buộc tội cô ta làm gì đó. Ví dụ 

như bạn thấy cô ta đang lựa một món đồ gì đó trong cửa hàng tạp hóa, bạn có thể nói nhỏ 

“Em đang chôm món này hả?” Nghe thì có vẻ hơi thái quá và xúc phạm người khác nhưng 

mà nó rất hiệu quả các bạn ạ vì trong đầu cô ta đã loại bạn ra khỏi danh sách mấy thằng yếu 

kém trước giờ cô ta gặp rồi, và đây là một trong những cách cực kỳ hiệu quả để gây sự chú ý 

khi mới bắt đầu cuộc trò chuyện với phụ nữ đẹp. Cô ta sẽ không bao giờ nghĩ bạn giống mấy 

thằng chỉ biết lôi cô ta lên giường bằng mấy câu thoại sách vở. Đây là một trong những cách 

cực kì hiệu quả. Bạn phải sử dụng cách cực đoan một chút và đi xa hơn ra khỏi vùng an toàn 

khi đối mặt với phụ nữ đẹp, nhắc lại lần nữa đấy.  

Nhiều người cũng đang thầm nghĩ “Tôi không làm vậy được, nghe chua chát quá, gắt vậy, lỗ 

mãng vờ lờ, tôi không làm vậy được đâu”. Đây là lý do bạn thất bại với phụ nữ đẹp, bạn không 

biết bạn đang đối mặt với những ai đâu, bạn không biết cuộc chiến này khắc nghiệt đến như 

thế nào đâu, bạn chưa thấy cả một binh đoàn yếu kém ngoài kia tấn công cô ta mỗi ngày, tiếp 

cận cô ta mỗi ngày, bạn cần phải tách mình ra khỏi đó, bạn cần phải chắc chắn rằng mình 

không xuất hiện với vị thế của kẻ yếu đuối, bất cứ khi nào bạn xuất hiện trước mặt cô ta với 

vị thế yếu kém hơn, bạn sẽ bị loại.  

Tiếp cận cô ta, sử dụng những trò pick-up, sử dụng mấy câu thoại, mấy câu mở đầu đã được 

đóng khung sẵn, mấy mẩu chuyện tán tỉnh hay thói quen PUA. Tất cả những thứ đó sẽ xếp 

bạn vào vị thế yếu kém hết. Tôi không quan tâm mấy câu thoại đó xịn cỡ nào, tôi bảo rồi, tôi 

nghe, tôi thấy những người giỏi nhất rồi và tôi vẫn nói luôn, họ sẽ vẫn không thể có được 

những em trên 8 điểm, những em không bao giờ lên Bar hay Club. Đó là lý do tôi sẽ hướng 

dẫn bạn là không bao giờ được hẹn hò với những cô nàng tiệc tùng, tôi sẽ nói ở những bài 

học sau. Còn đối với phụ nữ đẹp, những người bạn có thể sẽ tình cờ gặp ngoài đường, lúc 

bạn đi dạo hay đi shopping, hãy hướng đến họ.  

Trên đây là cách duy nhất để gây sự chú ý khi bắt đầu cuộc đối thoại mà không kích hoạt chế 

độ báo động của cô ta như “Oops, thêm một thằng yếu kém nữa tiếp cận nè, thêm một câu 

chuyện cười nữa để mình có thể kể với mấy con bạn và cười vào mặt anh ta”. Đừng biến 

mình thành thằng hề như thế, đừng. Bạn là học trò của tôi, tôi muốn bạn phải thành công nếu 

như bạn làm theo những gì mà tôi đã nói để thu hút phụ nữ đẹp.  

Vì vậy, không bao giờ được có tư tưởng tiếp cận phụ nữ, hãy có tư tưởng thu hút họ, hãy để 

tư tưởng đó dẫn dắt bạn bắt đầu một cuộc đối thoại, đừng nghĩ ra mấy câu thoại mở đầu y 

chang nhau, hãy nghĩ đây chỉ là một cuộc trò chuyện. Mấy câu thoại mở đầu chỉ dành cho 

mấy thằng trẻ con. Một cuộc đối thoại tự nhiên mới dành cho người đàn ông. Bạn và cô ta chỉ 

đang chuyện trò nhưng trước khi mở ra cuộc trò chuyện, bạn đã thể hiện ra mình là một người 

điềm tĩnh, mạnh mẽ rồi.  

Lần tới, nếu bạn đang xếp hàng ở đâu đó, hãy cáo buộc cô ta chen hàng của bạn, được chứ? 

“Em chen hàng của anh đấy à, em nghiêm túc đấy chứ? Em có biết em vừa làm gì không?”, 
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bạn thấy đấy, bạn muốn cô ta có cảm giác cô ta làm gì đó sai trái, bạn muốn cô ta có cảm giác 

lơ lửng, sau đó sẽ bắt đầu hoang tưởng, tưởng tượng lung tung “Dạ không, em không nghĩ là 

em chen hàng anh, em có chen hàng anh ạ?” , “Haha, anh chỉ đùa tí thôi, em tên là gì?”, điều 

này không hề tạo ra sự căng thẳng chút nào, sau đó bạn có thể nói “Thật ra anh đã tưởng là 

em chen hàng anh đấy, và anh không biết là em có thường xuyên làm vậy không?” Bạn muốn 

ấn cái nút và kích hoạt cảm xúc của cô ta, làm cảm xúc của cô ta được khoáy lên, lay động 

liên tục, đó là cách mà bạn thành công.  

Những gã không thành công là những gã không dám làm rung động cảm xúc của phụ nữ, 

những gã chỉ thích chơi một cách an toàn, những gã luôn đảm bảo rằng mình sẽ không xúc 

phạm hay làm gì có lỗi với cô ta. Đây là những gã không bao giờ thành công với những người 

phụ nữ đẹp trong đời, họ chỉ thành công với những phụ nữ không mấy hấp dẫn, những người 

phụ nữ thừa cân. Đó cách mọi thứ vận hành xưa nay. Nếu bạn chơi theo kiểu an toàn, bạn sẽ 

luôn có cảm giác sợ sệt. Phụ nữ thừa cân và phụ nữ không hấp dẫn rất thích điều đó, họ thích 

tìm tới mấy thằng yếu hèn, họ yêu mấy thằng kém cỏi đó, để làm gì ư? Để điều khiển bạn chứ 

gì, để đối xử với bạn như những thằng nhóc một khi mà họ có con với bạn. 

Để hẹn hò được với phụ nữ hấp dẫn, bạn không bao giờ được xuất hiện với vị thế yếu kém 

hơn, đừng tiếp cận cô ta, hãy tập cách thu hút cô ta. 80% sự cố gắng của bạn phải dồn vào 

việc thu hút phụ nữ bước vào đời bạn, chứ không phải tiếp cận họ. 20% có thể tiếp cận họ 

trong một số trường hợp như chủ động mở cuộc trò chuyện nhưng không được có tư tưởng 

lúc nào cũng phải tiếp cận trong đầu bạn. Đừng bao giờ nghĩ ra những câu thoại mở đầu. Hãy 

nghĩ tới cách mở ra cuộc đối thoại, hãy sử dụng môi trường xung quanh, luôn luôn sử dụng 

nó, đừng xài mấy câu thoại ngớ ngẩn lặp đi lặp lại, hãy sử dụng môi trường, vận dụng đầu óc, 

động não nghĩ ra thứ gì đó xung quanh bạn, chắc chắn sẽ có thứ gì đó mà bạn sẽ chỉ ra được, 

bạn có thể dừng ngay cột đèn giao thông tại chỗ dành cho người đi bộ rồi chỉ ra “Uây, em có 

kịp nhìn thấy không, ông kia lái xe suýt nữa thì đụng phải xe đậu bên đường, kinh khủng thật, 

mém tí nữa là linh kiện trên xe có văng tới chỗ anh với em”, một chút dữ kiện như thế cũng là 

cách mà bạn mở ra cuộc đối thoại giữa hai người, chứ đừng sử dụng những câu thoại có sẵn 

nhé, vì khi bạn nghĩ như thế trong đầu thì tư duy của bạn đã biến thành phải tiếp cận phụ nữ 

rồi, và lúc này, bạn đã bị loại vì ý tưởng đó đã len hỏi, hình thành nên trong đầu bạn. Bạn đã 

tự đặt mình vào vị thế của kẻ yếu, bạn đã gia nhập vào đó rồi, bạn đã là thành viên của đảng 

phái: Những kẻ yếu kém. Bạn đã tự đặt vị thế của cô ta lên cao hơn rồi, bạn không nên để 

điều đó xảy ra, trong đầu bạn lúc nào cũng phải có tư tưởng rằng mình phải ở vị thế cao hơn 

cô ta và bạn đang cho cô ta một đặc ân, bạn là người bắt đầu trong cuộc trò chuyện giữa hai 

người, không có gì to tát cả, đừng khiến việc này trở nên to tát, đây chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, 

nhớ nhé!  
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BÍ MẬT SỐ 4: ĐỪNG BAO GIỜ TRAO QUYỀN LỰC CHO PHỤ NỮ, 

HỌ SẼ LẤY LỢI THẾ TRƯỚC BẠN BẤT KỂ LÚC NÀO 

 

Họ sẽ nghiền nát bạn bất cứ lúc nào. Họ sẽ mất đi sự thu hút đối với bạn bất kể khi nào. Cán 

cân quyền lực lúc nào cũng phải nằm trong lòng bàn tay của bạn, không bao giờ là của cô ta 

cả và bạn phải luôn luôn tỉnh táo, cảnh giác về vấn đề này.  

Rất nhiều người ngoài kia, một khi họ bước chân vào mối quan hệ với phụ nữ, họ trở nên lười 

biếng và họ để quyền lực chuyển giao qua cho phụ nữ. Bạn thật sự cần phải cảnh giác. Bạn 

cần phải giật lại ngay khi nó xảy ra. Bạn cần phải biến mất một vài ngày, hoặc làm thứ gì đó 

một cách khó đoán, bất ngờ, phải để cho cô ta biết bạn có lựa chọn khác nếu cô ta bắt đầu có 

một chút hành xử như con Bitch và lèm bèm với bạn suốt ngày – thứ mà rất nhiều phụ nữ hay 

làm ngay khi họ bước chân vào mối quan hệ với đàn ông. Bạn sẽ không bao giờ muốn trao 

quyền lực của bạn cho cô ta vì cô ta sẽ lấy được lợi thế trong mối quan hệ bất cứ lúc nào.  

Rất nhiều người trong mối quan hệ phạm phải sai lầm phổ biến này. Đây cũng là lý do lớn 

nhất mà họ bị đá. Bởi họ đã cho đi quyền lực của mình một cách quá dễ dàng. Họ muốn trở 

thành một người bạn trai theo đúng quy chuẩn xã hội (Một thứ hão huyền mà truyền thông ra 

rả vào tai họ), muốn họ cư xử đúng “chuẩn mực” đã được đề ra, muốn họ phải chiều chuộng 

phụ nữ. Và cũng vì bạn đã ở bên phụ nữ một thời gian dài nên bạn đã tự kích hoạt những đặc 

tính của phụ nữ trong mình. Đây đâu phải là lý do mà phụ nữ hẹn hò với bạn ngay từ đầu. 

Phụ nữ hẹn hò với bạn vì họ mong đợi bạn sẽ trở thành một người đàn ông. Đây là một nghệ 

thuật mà rất nhiều người lãng quên – Nghệ thuật để trở thành đàn ông, nghệ thuật để đứng 

hiên ngang và giữ vững vai trò của mình trong quan hệ, nghệ thuật để nắm giữ tất cả quyền 

lực cho bản thân. Đây là việc làm rất cần thiết để khiến cho phụ nữ bị thu hút và chạy theo 

bạn, đấy là: Luôn luôn nắm giữ quyền lực cho riêng mình. Phải luôn luôn giữ cho bản thân, 

không bao giờ cho đi dù chỉ một chút. Bởi vì phụ nữ sẽ nghiền nát bạn với nó. Giây phút mà 

bạn trao quyền lực của mình đi, thì cũng là lúc cô ta hủy diệt bạn. Cô ta sẽ mất đi sự thu hút 

đối với bạn. Cô ta đã mong chờ rằng bạn sẽ giữ nó. Bạn biết đó, phụ nữ sẽ luôn luôn cố gắng 

thử Test và lấy nó ra khỏi bạn, họ sẽ cố thử để lấy nó và bạn không thể để họ làm điều đó. 

Bạn không được, bạn không được đưa nó cho họ.  

Có rất nhiều mối quan hệ được nhiều người khuyên là phải biết nhường nhịn, chiều chuộng 

người khác, đặc biệt là với phụ nữ. Nhiều người trong số chúng ta khi còn nhỏ đã được bố 

mẹ, xã hội dạy bảo rằng “Phải biết nhường nhịn, chiều chuộng”, và tôi nói với bạn ngay và 

luôn tại đây là theo kinh nghiệm của tôi, không phải riêng mối quan hệ của tôi thôi đâu mà với 

tất cả những mối quan hệ tôi quan sát được, đó là: Khi người đàn ông nhường nhịn phụ nữ và 

bắt đầu trao quyền lực, cô ta sẽ bắt đầu mất đi sự thu hút đối với người đó. Cô ta sẽ bắt đầu 

nhìn ngó sang những lựa chọn khác, trong trường hợp xấu nhất, cô ta sẽ ngoại tình. Đó là cái 

giá phải trả cho việc nhường nhịn, chiều chuộng phụ nữ. Đó là cái giá phải trả cho việc cố 

gắng trở nên giống với “chuẩn mực xã hội”, thứ chuẩn mực vớ vẩn mà truyền thông ra rả vào 

tai bạn, thằng nào cũng giống thằng nào: Phải hiền lành, phải chiều chuộng phụ nữ. Cũng 

phải thôi, bởi nó khiến chúng ta cảm thấy thoải mái, dễ chịu. Đó là cái giá của việc cho đi 

quyền lực. Lấy quyền lực của người đàn ông trao cho người phụ nữ. Cô ta là phụ nữ, cô ta 

đáng lẽ ra không được có quyền lực, cô ta đáng lẽ ra phải hỗ trợ cho quyền lực của bạn, cô 

ta đáng lẽ ra phải đồng hành cùng bạn.  

Tôi biết ngoài kia xã hội hay gọi cách cư xử này là lỗi thời, cư xử như thời kì đồ đá vì không 

nhường nhịn phụ nữ, như thế là độc đoán, độc tài, không cho phụ nữ quyết định. Nhưng bạn 
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và tôi cũng thừa hiểu rằng đấy mới là lối suy nghĩ thiển cận. Mà thật sự thì đây cũng không 

phải là vấn đề suy nghĩ hay tư tưởng nữa, đây là cách mà con người được Thượng đế cài 

cắm vào từ trước đến nay, là cách mà Tự nhiên đã thiết lập nên, để giúp con người tồn tại, 

đây là đặc tính tự nhiên được truyền lại từ thời ông bà tổ tiên ta, là bản năng tự nhiên của con 

người. Đàn ông và đàn bà là khác nhau. Một khi bạn quay lưng với nó thì đó cũng là lúc bạn 

nhận ra sự hỗn loạn trong cuộc đời bạn, trong mối quan hệ của bạn, trong việc hẹn hò với phụ 

nữ. Đây là món quà mà tự nhiên đã ban tặng cho chúng ta, cho loài người, để họ học cách 

sinh tồn, sẽ không có một trật tự xã hội, không có một bộ phim Hollywood, không có quan 

điểm “chính trị đúng đắn” nào sẽ thay đổi được điều đó. Và với tư cách là đàn ông, bạn cần 

phải hiểu điều này, đặc biệt là khi bạn muốn thành công trong việc thu hút và hẹn hò với phụ 

nữ. Bạn cần phải biết rằng: Mình không được trao cho họ quyền lực, ngay khi bạn làm điều 

đó, họ sẽ nghiền nát bạn với nó, họ sẽ mất đi sự thu hút đối với bạn bất cứ lúc nào và họ sẽ 

bắt đầu tìm kiếm đối tượng khác vì bạn đã mất đi bản năng đàn ông trong mắt cô ta rồi. Bạn 

đưa cho cô ta thứ cô ta muốn.  

Nếu bạn muốn giữ cho cô ta thu hút bạn thì bạn không bao giờ được đưa cho cô ta thứ cô ta 

muốn. Bạn có thể cho cô ta ẩn ý về nó một chút, giống như một miếng bánh vậy, bạn có thể 

bẻ ra một miếng nhỏ và cho cô ta nếm một ít thôi, chỉ cho cô ta thỏa mãn một chút thèm khát, 

tuyệt đối không được đưa nhiều hơn, đặc biệt là không được cho hết cả cái bánh giống như 

nhiều người hiện nay hay làm. Hầu hết thanh niên đều không được giáo dục điều này. Bởi vì 

họ lớn lên với sự chỉ dạy của những bà mẹ đơn thân, nhưng ông bố yếu nhược hay gia đình 

có ba mẹ bận rộn làm việc, không quan tâm đến họ. Những kẻ đó đã bỏ lơ việc dạy dỗ con 

cái. Không có một ai giám sát, giáo dục sự chín chắn, trưởng thành của họ. Cho nên đó là lý 

do tại sao họ rất yếu đuối trong khi họ là một người trưởng thành. Họ chỉ đơn giản là một cậu 

bé trong thân xác của một người đàn ông to xác mà thôi. Nên khi họ bước chân vào mối quan 

hệ với phụ nữ - những người luôn mong đợi họ cư xử như đàn ông, thì họ lại không thể cư 

xử như đàn ông được. 

Nói về thực tại ngày nay, phụ nữ ngày càng trở nên rối trí và mông lung do họ đang bị tẩy não 

bởi truyền thông, phim ảnh, hay mấy cái tạp chí vớ vẩn mà họ đọc, rồi tin rằng: Họ không cần 

đàn ông, rằng: Họ có thể là tất cả mọi việc mà không cần đàn ông. Họ mạnh mẽ. Đàn ông nên 

quỳ gối trước phụ nữ và đàn ông nên tôn trọng phụ nữ. Họ đã và đang bị truyền thông tẩy não 

bởi những điều nhảm nhí này. Nghịch lý thay, đó là khi họ bước chân vào mối quan hệ với 

bạn, và nếu bạn thực sự làm những điều trên, bạn thực sự trao cho họ những thứ mà họ đã 

xem và đọc được trên phim ảnh, báo chí, bạn quỵ lụy cô ta, bạn phụ thuộc vào cô ta, bạn cho 

đi quyền lực của mình, mối quan hệ của bạn sẽ chính thức chấm dứt. Nó kết thúc ngay tại đó 

luôn rồi anh bạn.  

Tôi muốn bạn quan sát kĩ bất kỳ mối quan hệ nào xung quanh mình, thậm chí là của chính 

bạn. Khi bạn bắt đầu làm những điều trên, khi bạn dựa dẫm cô ta, bạn đưa cho cô ta thứ cô 

ta muốn, bạn đưa chính xác thứ mà cô ta muốn, cô ta chắc chắn sẽ nổi giận với bạn, cô ta sẽ 

trút giận lên đầu bạn vì bạn đã thất bại trong việc duy trì bản năng đàn ông trong mình. Bạn 

đã chịu thua cô ta một cách dễ dàng, mặc cho lúc nào cô ta cũng khóc lóc, lèm bèm, cằn nhằn, 

rên rỉ khi muốn được bạn đối xử tử tế, chiều chuộng, nhường nhịn cô ta.  

Do vậy, đừng bao giờ trao quyền lực cho phụ nữ. Tôi không nói như vậy để rồi bạn ra ngoài 

kia và bắt đầu đối xử tệ bạc, đểu cáng hay cố tình khiến cuộc đời phụ nữ rối bời, lạc lối nhé. 

Tôi không có nói như vậy, đừng hiểu sai ý tôi. Tất cả những gì tôi truyền đạt là muốn bạn phải 

trở thành đàn ông, cư xử như đàn ông.  

Phụ nữ không có khát khao, thèm muốn quyền lực, đừng tin những gì mà truyền thông đang 

thổi phồng lên ngày nay, nào là: Phụ nữ rất thích nắm quyền. Quyền lực là của phụ nữ. Dẫu 
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sự thật rằng cũng có nhiều người đàn ông trong quá khứ bị tha hóa bởi quyền lực (vì đàn ông 

chúng ta là sinh vật chịu trách nhiệm cao nhất đối với quyền lực mà), dẫu cho là vậy nhưng 

tôi thà thấy quyền lực nằm trong tay đàn ông còn hơn là nằm trong tay phụ nữ, bất kể lúc nào.  

Phụ nữ và quyền lực, hai thứ này không hòa hợp được với nhau, đặc biệt là trong thế giới hẹn 

hò, đừng bao giờ trao quyền lực cho họ nếu bạn muốn thu hút họ. Tất cả những gã thất bại 

trong mối quan hệ hay đã từng ly dị vợ. Họ đều thảm bại với cùng một lý do duy nhất, đó là 

họ trao quyền lực cho phụ nữ, họ nhường nhịn phụ nữ. Bạn càng nhường nhịn trong mối quan 

hệ, bạn càng nhận ra bạn đang chọn nhầm bạn tình. Bạn muốn cô ta đi theo sự chỉ dẫn của 

bạn, bạn là người dẫn đầu, bạn là đàn ông, bạn muốn cô ta đi theo bạn chứ không phải bạn 

đi theo cô ta. Nếu bạn chạy theo cô ta vì cô ta có quyền lực thì đừng vội nghĩ rằng cô ta sẽ ở 

đấy lâu với bạn, đừng nghĩ rằng mối quan hệ của bạn sẽ kéo dài mãi mãi, không có đâu, vì cô 

ta sẽ luôn luôn tìm kiếm lựa chọn khác mỗi khi có cơ hội, vì cô ta không có cảm giác được 

bạn che chở và bảo vệ, bạn chỉ là thằng thất bại, bạn trao quyền lực của mình cho người khác, 

bạn là thằng quỵ lụy, yếu kém, bạn không phải đàn ông, và phụ nữ thì không hẹn hò với mấy 

thằng yếu kém, họ chỉ hẹn hò với đàn ông mà thôi.  

Đừng bao giờ trao quyền lực cho phụ nữ, nhớ chưa. Tôi không thể nói đủ nhiều để bạn hiểu 

thêm được nữa. Tất cả những gì tôi dạy cho bạn đều là vấn đề sống còn đấy, và đây là một 

trong những bài học lớn nhất để giữ gìn người bạn yêu.  

Tôi phải làm rõ một chút, đó là tôi không chỉnh sửa quan điểm chính trị theo hướng khác hay 

làm lệch lạc quy chuẩn xã hội nhé. Đây là những việc cần phải làm bởi vì nó hiệu quả. Nó có 

tác dụng. Mà không chỉ riêng việc có tác dụng mà đây còn là phần việc mà Tự nhiên đã thiết 

lập cho con người để tồn tại, Tự nhiên không thiết lập để phụ nữ có quyền lực và đàn ông quỵ 

lụy theo sau, bởi nếu thế thì nhân loại sẽ chìm trong hỗn loạn, sẽ cực kì nguy hiểm. Nhiều phụ 

nữ ngoài kia đang điên cuồng vì quyền lực do không có gã nào đủ đàn ông để bước lên và 

ngăn chặn điều đó, bởi đàn ông chúng ta đang dần bị thuần hóa thành mấy thằng thất bại, 

quỵ lụy, yếu kém rồi.  

Nếu bạn muốn có một mối quan hệ tình cảm lành mạnh, thì quyền lực lúc nào cũng phải ở 

trong tay bạn. Tuy nhiên phải lưu ý, một phần trong việc có quyền lực trong tay đó là phải có 

trách nhiệm dưới cương vị của một người lãnh đạo. Và để có thể dẫn dắt được mối quan hệ, 

bạn phải chứng minh bản thân mình là một người dẫn đầu, bạn phải làm những việc đúng 

đắn, bạn phải trở thành một người đàn ông, bạn không thể nào ra quyết định một cách trẻ con 

được, vì cô ta sẽ không đi theo bạn đâu (nhưng không có nghĩa là bạn trao quyền lực cho cô 

ta nhé). Bạn phải dẫn dắt mối quan hệ đó và giữ quyền lực cho riêng mình, giữ tất cả. Cô ta 

là phụ nữ, sứ mệnh của cô ta là hỗ trợ bạn. Bạn có quyền lực, cô ta sẽ giúp đỡ bạn, cổ vũ khi 

bạn cần, đó là cách mà Tự nhiên đã thiết lập, đây không phải là ý kiến hay quan điểm của tôi, 

đừng có hỏi tôi, hỏi Mẹ thiên nhiên ấy. Đây là cách mà con người chúng ta được thiết lập để 

tồn tại, nếu chúng ta đi ngược lại nó, thì sự hỗn loạn sẽ xảy ra. Cứ thử cách khác nếu bạn 

muốn, thử bắt đầu trao quyền lực cho phụ nữ đi, nhường nhịn phụ nữ đi và xem chuyện gì sẽ 

xảy ra đối với mối quan hệ của bạn, thử xem cô ta sẽ ở bên bạn trong bao lâu. Không có 

chuyện cô ta ở lại lâu đâu, cô ta sẽ ra đi, vì thế tôi cảnh báo lần cuối cùng: Đừng trao quyền 

lực cho phụ nữ nhé! KHÔNG BAO GIỜ!  
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BÍ MẬT SỐ 5: PHỤ NỮ ĐẸP KHÔNG TÔN TRỌNG  

NHỮNG GÃ TÔN TRỌNG HỌ 

Quay trở lại bài học vỡ lòng mà tôi đã dạy các bạn đó là: Không bao giờ nên tôn trọng tất cả 

phụ nữ. Bạn chỉ tôn trọng phụ nữ kiếm được nó, xứng đáng có được sự tôn trọng chứ không 

phải những người yêu cầu hay đòi hỏi điều đó.  

Bạn sẽ bắt gặp những người phụ nữ xứng đáng có được sự tôn trọng nhưng họ không bao 

giờ đòi hỏi bạn điều đó. Còn những người phụ nữ không xứng đáng thì cứ suốt ngày yêu cầu 

bạn phải tôn trọng họ. Vậy những người đó là ai? Là những cô nàng suốt ngày tiệc tùng, là 

những cô nàng lúc nào cũng say xỉn ngoài đường. Đây là mấy cô gái hay lừa dối chồng con 

hay bạn trai mình. Để làm rõ hơn, tôi không gọi họ là phụ nữ, tôi gọi họ là mấy cô gái, mấy em 

gái mới lớn, mấy em mà suốt ngày giậm chân giậm cẳng rồi yêu cầu bạn phải tôn trọng, cho 

dù họ chả làm gì để xứng đáng có được nó cả. Họ chỉ yêu cầu bạn tôn trọng chỉ bởi vì một lý 

do duy nhất: Giới tính của họ là nữ. Chỉ dựa hoàn toàn vào giới tính của họ mà thôi. Họ chỉ 

muốn bạn tôn trọng họ chỉ dựa vào giới tính, chứ không phải đạt được mục tiêu hay thành tựu 

gì trong đời, chỉ duy nhất vấn đề giới tính. 

Tôi không tôn trọng những người phụ nữ như vậy và bạn cũng nên thế. Bạn không bao giờ 

được tôn trọng những người phụ nữ suốt ngày yêu cầu điều đó. Nhiều em gái mới lớn ngày 

nay bị truyền bá tư tưởng và tin rằng: Tất cả đàn ông nên tôn trọng tất cả phụ nữ. Đây là điều 

nhảm nhí nhất trên đời mà tôi từng nghe. Đáng buồn thay, đó là những gì mà nhiều thanh niên 

ngày nay bị tẩy não và tin theo. Trưởng thành lên nào, tất cả chúng ta đã bị tẩy não khi tin 

rằng chúng ta nên tôn trọng tất cả phụ nữ, và điều này sẽ không bao giờ xảy ra đâu. Bởi trong 

cuộc sống chúng ta sẽ bắt đầu thắc mắc, mà lý do chúng ta thắc mắc là bởi kinh nghiệm tiếp 

xúc trực tiếp với phụ nữ của chính chúng ta. Nó khiến chúng ta đặt nghi vấn. Do phụ nữ đâu 

có coi trọng chúng ta, họ luôn muốn làm chúng ta mất mặt, thả thính chúng ta, lừa dối chúng 

ta, ngoại tình với thằng khác, ngủ với thằng khác, không chịu về nhà, điều khiển chúng ta, 

nguyền rủa chúng ta, ghen ghét lẫn nhau, đúng rồi, thêm một sự thật về phụ nữ nữa đó là: Họ 

ghét lẫn nhau. Họ không chịu đọc sách mà cứ thích xem tạp chí, họ không chịu học hỏi thêm 

điều gì đó mới mẻ, không chịu cải thiện bản thân. Tôi có thể kể tiếp nếu có bất kì thứ gì có thể 

khiến chúng ta tôn trọng phụ nữ, trong khi thực chất họ không có lý do gì để ép buộc chúng ta 

làm điều đó cả. Một lần nữa: Không bao giờ được tôn trọng tất cả phụ nữ. Bạn không nên làm 

như vậy trừ khi bạn là một cậu nhóc và bạn chả biết gì cả. Bạn chỉ nên tôn trọng phụ nữ xứng 

đáng có được sự tôn trọng mà thôi, những người đã chứng minh được bản thân mình, và bạn 

sẽ thấy là tôi nói đúng. Những người phụ nữ kiếm được sự tôn trọng mới xứng đáng được 

tôn trọng.  

Tôi đã từng gặp nhiều CEO (Giám đốc vận hành doanh nghiệp) là nữ. Họ đã phải làm việc rất 

chăm chỉ từ dưới đáy xã hội đi lên, họ đã phải tự giáo dục bản thân, tự khởi nghiệp khi mà 

không có ai giúp đỡ, họ trải qua nhiều gian khổ để đạt được thành công và tự tạo nên tên tuổi 

của mình. Họ mới xứng đáng được tôn trọng nhưng họ không bao giờ đòi hỏi điều đó. Không 

bao giờ. Tôi không thể nhớ nổi những người phụ nữ mà tôi thực sự tôn trọng lại đòi hỏi hay 

yêu cầu tôi phải tôn trọng họ, không bao giờ. Bởi vì họ không cần điều đó, bởi vì họ đã tự 

chứng minh bản thân họ rồi, họ đâu cần bạn phải tôn trọng họ, họ đã tự chứng minh được. 

Chỉ có mấy em gái không chứng minh được bản thân, không đạt được mục tiêu gì trong cuộc 

sống, lúc nào cũng tiệc tùng và say xỉn mới làm vậy thôi. Đây là mấy em giậm chân giậm cẳng 

rồi yêu cầu bạn tôn trọng họ. Đừng tôn trọng bọn họ, hãy đối xử với họ như mấy em gái mới 

lớn, và nếu bạn của bạn hay có ai đó đang sống trong câu thần chú này thì hãy mạnh dạn nói 

cho họ hiểu, tại vì tôi biết là có mấy anh chàng thường luôn mồm nói “Các bạn à, chúng ta 

nên tôn trọng tất cả phụ nữ”. Bạn phải nói cho họ biết “Mày đùa tao à, tao chẳng biết gì về 
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mày cả, mày được nuôi dạy bởi mẹ đơn thân à hay ông già mày yếu nhược, hay ông bà già 

mày chỉ lo làm việc chả quan tâm, chăm sóc mày, chứ còn tao thì được dạy rằng chỉ tôn trọng 

những ai xứng đáng có được nó thôi, kể cả đàn ông hay phụ nữ”.  

Lưu ý là những điều tôi nói ở trên không có nghĩa là bạn ra ngoài đường rồi cố tình bất kính 

hay bố láo với bất kì ai nhé, và hiển nhiên là cũng không có nghĩa là bạn mặc nhiên tự động 

tôn trọng người ta chỉ bởi vì giới tính của họ. Đó là điều vớ vẩn nhất trên đời mà bạn đã bị 

nhét vào. “Anh nên tôn trọng tất cả phụ nữ”, “Không, đéo, nếu cô muốn được tôn trọng thì cô 

đi mà làm thứ gì đó cho cuộc đời mình, đạt được mục tiêu, thành công, chứng tỏ bản thân các 

kiểu hoặc nếu cô không thể hay không muốn làm những việc trên thì cô có thể trở thành một 

người vợ nội trợ tốt, nuôi dạy con cái thật tốt để nó trở thành một phần có ích cho xã hội, cô 

chăm sóc chồng mình, cô hỗ trợ anh ta, cô luôn luôn có mặt khi anh ta cần”. Đấy, phụ nữ như 

vậy tôi rất tôn trọng, và bạn thấy đó, họ chả bao giờ đòi hỏi điều đó cả. Thay vào đấy, chúng 

ta có mấy em gái tiệc tùng, phí phạm tuổi xuân với mấy thằng thảm bại, xăm mình, bấm lỗ 

mũi, khuyên tai các kiểu. Mấy em gái đó chỉ thích quen mấy thằng đểu cáng và quay mũi lại 

với trai tốt. Đây là kiểu phụ nữ lúc nào cũng yêu cầu bạn tôn trọng họ. Không bao giờ được 

làm vậy nhé, nhất là khi họ giậm chân giậm cẳng làm quá lên, không bao giờ được tôn trọng 

họ, nếu mà họ có hỏi bạn “Bạn có tôn trọng tất cả phụ nữ không?”, phản hồi của bạn nên là 

“Tôi chỉ tôn trọng phụ nữ kiếm được điều đó, xứng đáng có được nó”. Bạn có thể phản hồi 

vậy được vậy không? Hay tôi đang đòi hỏi hơi quá? Và nếu có ai đó vẫn nói “Không, bạn nên 

tôn trọng tất cả phụ nữ”, bạn phải hỏi họ “Tại sao? Để làm gì? Tại sao tôi lại phải tôn trọng 

những người không tự kiếm được nó, không xứng đáng có được nó? Tại sao mấy người phải 

yêu cầu điều đó nếu như mấy người đã làm thứ gì đó đáng tôn trọng rồi”. Lại nói lần nữa, tôi 

không gọi họ là phụ nữ, tôi chỉ coi họ là những cô gái trẻ, những em gái suốt ngày yêu cầu 

được tôn trọng bởi vì họ giới tính gì. Các cô chỉ đang cư xử như một đứa bé gái, các cô đi 

khắp nơi ra rả và yêu cầu đàn ông tôn trọng trong khi các cô chả làm được tích sự gì như 

Paris Hilton, Lindsay Lohan, Kim Kardashian (Google để biết thêm thông tin). Các cô muốn 

được tôn trọng trong khi chả cần phải làm gì ư? Cuộc sống này không vận hành theo cách đó 

đâu em gái, ít ra không phải với đàn ông, lại càng không phải với đàn ông thực thụ. Đàn ông 

thực thụ tôn trọng phụ nữ kiếm được sự tôn trọng chứ không phải dạng phụ nữ yêu cầu có 

được điều đó.  

Không bao giờ tôn trọng phụ nữ yêu cầu điều đó, chỉ tôn trọng những ai kiếm được nó thôi. 

Và tôi nói cho bạn nghe đó là có rất nhiều phụ nữ ngoài kia đang tìm kiếm sự tôn trọng nhưng 

mà họ không bao giờ yêu cầu điều đó bởi vì họ không cần nó, họ không cần sự chấp thuận 

hay xác nhận của bạn, họ đã tự chứng minh được với bản thân rồi.  

Sẽ luôn luôn lúc nào cũng có loại phụ nữ chả đạt được mục tiêu gì trong đời, cứ thích phí 

phạm tuổi xuân, bạn biết đấy, họ tự cho mình có cái quyền được tôn trọng hay không lên 

người khác chỉ bởi vì họ giới tính nữ. Đương cử như các thể loại trào lưu Nữ quyền hay tất 

cả những trào lưu nhảm nhí khác mà bạn đã bị lừa dối bấy lâu nay, rồi mặc nhiên bị tư duy 

rằng là: Tất cả đàn ông phải tôn trọng họ chỉ bởi vì họ là phụ nữ. Không có gì lạ khi những 

người phụ nữ này đồng thời thuộc về hoặc tham gia các phong trào Nữ quyền, tuyên truyền 

rằng là: Tất cả chúng ta đều bình đẳng. Bọn họ bị ảo tưởng, bọn họ bị ảo tưởng hết rồi, không 

có tí logic nào đằng sau lối tư duy như vậy cả. Không được tôn trọng phụ nữ không kiếm được 

điều đó, nhớ chưa, không bao giờ, tất cả phụ nữ, trích dẫn nguyên văn rõ ràng rồi đấy, tất cả 

phụ nữ, mấy thứ đó vớ vẩn toàn tập và tất cả các bạn đang bị tẩy não bởi đống rác rưởi đó. 

Các bạn đang bị nó thao túng, các bạn đang bị lập trình lại bản năng của mình, đừng để nó 

diễn ra nữa. Phần đông phụ nữ mà bạn hẹn hò, thử nhìn lại xem họ đã làm gì khiến bạn tôn 

trọng họ đến mức vậy không? Không, không phải tất cả phụ nữ xứng đáng có được điều đó, 

chỉ có những ai kiếm được nó mới xứng đáng mà thôi.  
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Ngoài kia có rất nhiều phụ nữ tốt, họ rất tuyệt vời, họ có trách nhiệm với mọi thứ, họ không ra 

ngoài Bar hay Club, họ thậm chí còn không ưa những nơi đó, họ rất đẹp và họ là những người 

phụ nữ mà bạn nên hướng tới, lưu ý đó là tôi gọi họ là phụ nữ nhé vì họ xứng đáng, họ không 

bao giờ đòi hỏi tôi tôn trọng họ, họ còn không bao giờ đề cập tới bởi vì tôi đã thể hiện sự tôn 

trọng của mình rồi. Sự tôn trọng là thứ mà bạn không cần phải nói ra để người ta biết, bạn chỉ 

cần thể hiện một cách tinh tế, họ sẽ nhận ra thôi. Còn đối với những em gái khác trước đây 

mà tôi từng quen thì cứ thích tiệc tùng, về nhà trễ, khoảng độ 3 giờ sáng, bạn biết đấy, vì Club 

ở Mỹ họ đóng cửa lúc 2 giờ sáng, bọn họ thường về đến nhà tầm 2h30 sáng, gọi cửa âm ỉ 

cùng với bộ dạng say xỉn, haizz, trông rất bất mãn và kinh tởm, loại này quanh năm suốt tháng 

chỉ biết rên rỉ, yêu cầu được tôn trọng, lải nhải “Ê, tại sao mày không tôn trọng tất cả phụ nữ 

hả!” (Do họ biết tôi chỉ tôn trọng một vài người). “Có chứ, tôi có tôn trọng một vài người và khi 

tôi nói một vài, đồng nghĩa với những ai kiếm được điều đó, xứng đáng có được nó, nhưng 

còn cô, cô chả cho tôi lý do gì để làm điều đó cả, lý do cô đưa ra là gì?”, “Ờ thì, tại vì tôi là phụ 

nữ” “Không, đéo phải, để tôi làm rõ ngay bây giờ luôn nhé, cô không phải phụ nữ, cô chỉ là 

đứa con gái, cô chỉ là đứa bé gái mà thôi, cô còn muốn tôi làm rõ thêm chỗ nào nữa không?” 

Đó là cách mà bạn phản hồi, và bạn sẽ nhận lại được rất nhiều, trong đó có sự tôn trọng từ 

họ. Đó là thứ mà tôi muốn dạy bạn, không chỉ thu hút được phụ nữ đẹp mà còn trở nên đàn 

ông hơn. Hãy tự đứng ra bảo vệ quan điểm của mình với những thứ đúng đắn, đó là cách sử 

dụng công cụ mà Ông trời đã ban tặng cho bạn. Nó được gọi là Logic, nó cực kì mạnh mẽ 

nhưng có rất nhiều người bỏ lơ không sử dụng đến. Logic sẽ luôn luôn chiến thắng mọi cuộc 

tranh luận, bạn cứ lùi lại và để nó làm phần việc của nó. Phụ nữ sẽ thua tất cả những tranh 

luận nêu trên bởi vì hầu hết bọn họ không suy nghĩ logic, họ rất hoang tưởng. 

Và bạn có thể chỉ đích danh cô ta, chỉ ra cho cô ta biết lỗi sai đó. Buồn cười thay đó cũng là 

thứ sẽ khiến họ bị bạn thu hút, bị bạn hấp dẫn. Đây là sự thật mà tôi muốn chỉ ra cho bạn thấy 

khi bạn đứng ra bảo vệ họ và bạn không bị lừa bởi mấy thứ rác rưởi kia. Bạn không bị mê 

hoặc bởi sự nóng bỏng hay vẻ đẹp của họ. Vấn đề này hay xảy ra với nhiều thanh niên ngày 

nay, đó là bọn họ trở nên giống như mấy con thây ma, không thể tự đứng ra bảo vệ quan điểm 

của mình và nói cho cô ta biết cô ta đã sai rồi, bọn họ chăm chăm nghĩ đến việc lên giường 

đến nỗi chả nghĩ được thứ gì khác. Họ không chịu suy nghĩ một cách logic. Một phần việc để 

trở thành đàn ông đó là phải duy trì sự logic của mình. Bạn phải cho họ thấy họ sai lầm như 

thế nào, đặc biệt là phụ nữ đẹp vì chả ai nói với họ là họ sai cả, ai cũng nói họ đúng, mặc cho 

cô ta có làm gì đi nữa cũng đều đúng Tôi nói cho bạn biết một sự thật luôn là: Đối với phụ nữ 

đẹp, nhiều lắm, họ có cả một hệ thống niềm tin nghe cực kỳ ngu độn, dốt nát. Rất nhiều thứ 

họ nói ra mà nghe thôi đã biết đần thối rồi, bởi vì trước giờ có ai sửa sai, chỉnh đốn cho họ 

đâu. Bạn cần phải là gã đầu tiên làm điều này trong lần tới nếu nghe cô ta hùng biện “Tất cả 

đàn ông nên tôn trọng tất cả phụ nữ” hoặc bạn nghe thằng nào khác, hay thậm chí thằng bạn 

của bạn nói “Tao tôn trọng tất cả phụ nữ”. Hãy hỏi bọn nó “Tại sao? Tại sao mày lại tôn trọng 

tất cả phụ nữ? Tại sao mày lại tôn trọng phụ nữ không kiếm được nó, mày thấy đấy, thế còn 

những người phụ nữ kiếm được điều đó thì sao? Vì tao nghĩ họ xứng đáng được tôn trọng 

hơn những người không kiếm được nó. Nghĩ kỹ xem, những người phụ nữ kiếm được sự tôn 

trọng sẽ nói gì khi tự dưng những người như mày lại mặc định tôn trọng những người phụ nữ 

không kiếm được nó, mày nói sao với họ? Mày đang lấy đi giá trị của họ một cách vô tình đấy 

mày biết không? Và tao tin là mày không muốn làm như vậy, đúng chứ?”  
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BÍ MẬT SỐ 6: NHỮNG GÃ SUỐT NGÀY KHEN NGỢI PHỤ NỮ ĐẸP 

SẼ KHÔNG BAO GIỜ CÓ ĐƯỢC PHỤ NỮ ĐẸP 

 

Có rất nhiều gã kém cỏi, yếu kém đang “lộng hành” ngoài kia. Những gã không thể nào kiềm 

chế được việc khen ngợi phụ nữ đẹp mỗi khi họ bắt gặp được. Từ ngoài đường phố, ở trạm 

xăng, trong phòng Gym, trên Facebook hay Youtube.  

Để tôi nói cho bạn hiểu nè. Khen ngợi một người phụ nữ đẹp, nói cho cô ta biết cô ta đẹp đến 

dường nào, là một trong số những điều tệ hại nhất mà bạn có thể làm để khiến cô ta thích bạn, 

tệ hơn nữa là cô ta không có tí tôn trọng nào với bạn cả. Tất cả những gì mà bạn làm bằng 

việc khen ngợi, là khiến cô ta tự đánh giá cao bản thân lên mà thôi. Những việc làm này sẽ 

khiến bạn trông y hệt như tất cả những thằng yếu kém mà cô ta gặp trong đời. Nó khiến bạn 

chỉ giống như một vị khách mời vãng lai. Bạn dành tặng cho cô ta những lời khen ngợi miễn 

phí, để rồi sau đó cô ta cũng sẽ nhanh chóng quên đi bạn là ai sau đó.  

Những gã suốt ngày khen ngợi phụ nữ đẹp sẽ không bao giờ được lên giường với họ.  

Những gã suốt ngày nói cho họ biết họ xinh như thế nào, đẹp lộng lẫy ra làm sao, sẽ không 

bao giờ lên giường nổi với họ.  

Những gã suốt ngày khen ngợi phụ nữ đẹp không hề có một chiến thuật hay kĩ năng gì cả. 

Bởi vì nếu họ có, thì họ sẽ hiểu ngay là: Cách tồi tệ nhất để đánh bay cơ hội của họ là khen 

ngợi phụ nữ. Hãy để ý trên Facebook mà xem. Mỗi khi phụ nữ đẹp đăng tấm hình gì đó về 

bản thân, thì chỉ trong tích tắc, họ đã có nguyên một đội quân hùng hậu cỡ 1000 người trong 

danh sách bạn bè thả những câu khen ngợi, từ người này đến người khác. Nói cho cô ta biết 

cô ta nóng bỏng như thế nào, ai có được cô ta sẽ rất là may mắn.  

Tất cả đám đấy chỉ là mấy cậu nhóc không có tí chiến thuật hay kỹ năng gì về tán tỉnh. Phụ 

nữ đẹp chỉ đang sử dụng mấy anh chàng này cho mục đích: Có được sự chú ý mà thôi. Họ 

không bao giờ có ý định đi chơi hay muốn gặp mấy anh đâu. Các anh sẽ luôn luôn là con tốt 

thí, để cô ta lợi dụng thu hút ánh nhìn và sự chú ý. Giống như loài ma cà rồng vậy, cô ta sẽ lờ 

đi sau khi có được thứ cô ta cần và để cho các anh mục rữa, thối nát.  

Tất cả những gì mà người phụ nữ muốn ở đàn ông đó là: Sự chú ý. Bạn cần phải hiểu được 

điều này. Nếu bạn càng không cho cô ta sự chú ý của mình, cô ta sẽ càng trở nên bị bạn thu 

hút. Cô ta sẽ bắt đầu để ý đến bạn. Giây phút mà bạn cho đi sự chú ý của mình – thứ mà cô 

ta đang tìm kiếm. Bạn sẽ bị loại khỏi cuộc chơi ngay. Chấm hết.  

Phụ nữ đẹp không tôn trọng những gã chỉ biết khen ngợi họ. Họ không cảm thấy được sự thu 

hút nào dành cho những gã đó. Quay trở lại vấn đề mà tôi từng đề cập đó là do: Hầu hết 

những gã đàn ông ngày nay được nuôi dạy bởi mẹ đơn thân, bởi những ông bố yếu nhược 

hay gia đình ba mẹ quá bận rộn, không để tâm đến họ. Họ không được nuôi dạy ở những nơi 

mà ở đó, ba mẹ có trách nhiệm rõ ràng trong việc dạy dỗ con cái, để giúp họ trở thành một 

người đàn ông mạnh mẽ, trầm tính, biết giữ mồm miệng. Chính vì lẽ đó mà giờ đây, mỗi khi 

họ thấy phụ nữ đẹp, họ không thể kiềm chế được bản thân, họ không ngừng khen ngợi cô ta.  

Không cần nghi ngờ gì nữa. Đây là một trong những bí mật quan trọng, một nguyên tắc hiển 

nhiên, một nguyên tắc căn bản, một nguyên tắc mà đã bị tất cả các bạn làm ngơ. Nó giải thích 

cho bạn hiểu lý do mà các bạn không bao giờ có được phụ nữ đẹp. Đó là bởi: Bạn không thể 

nào ngừng khen ngợi phụ nữ. Đừng làm kẻ yếu đuối số thứ tự 22, khen ngợi cô ta vào mỗi 

buổi sáng. Đừng làm kẻ yếu đuối nhắc nhở cô ta xinh đẹp mỗi ngày. Số lượng đám này thậm 

chí còn tăng lên gấp đôi nếu ở trên mạng xã hội như Facebook và Youtube, khi phụ nữ đẹp 
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đăng những tấm hình về mình. Hãy giữ những lời khen đó cho riêng bản thân bạn, đừng biến 

bản thân thành mấy thằng nghiện suốt ngày chỉ biết khen ngợi phụ nữ. 
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BÍ MẬT SỐ 7 ĐỪNG BAO GIỜ XIN LỜI KHUYÊN  

HAY HỎI Ý KIẾN CỦA PHỤ NỮ ĐẸP 

Phụ nữ đẹp là những người cuối cùng trên đời này mà bạn muốn quay sang hỏi xin ý kiến của 

họ, bởi vì họ là những sinh vật của cảm xúc, họ không sử dụng logic, họ sẽ sử dụng cảm xúc 

của mình để chỉ dẫn bạn đi sai phương hướng.  

Mỗi khi bạn xin lời khuyên từ phụ nữ, thì không những họ chỉ dẫn bạn đi chệch hướng (một 

cách vô ý), mà bạn còn mất luôn giá trị trong mắt họ với tư cách là một người đàn ông. Đúng 

vậy, mỗi khi bạn hỏi xin ý kiến của họ, bạn đã mất đi giá trị của mình.  

Hầu hết các bạn không hề nhận thức được rằng: Mỗi khi bạn hỏi xin phụ nữ ý kiến, cô ta sẽ 

nhìn bạn bớt nam tính đi một chút và nghĩ “Gã này đáng ra phải đàn ông lên chứ, hắn ta nên 

biết những thứ này, sao hắn ta lại quay sang hỏi mình, mình chỉ là một đứa con gái ngây ngô 

thôi mà”.  

Khi bạn hỏi xin lời khuyên hay ý kiến của họ, điều này vô tình để lộ ra điểm yếu, nó thể hiện 

ra sự không chắc chắn ở bạn, thiếu quyết đoán và tệ hơn nữa, nó chứng tỏ bạn không có khả 

năng để ra quyết định. Phụ nữ đẹp thường chỉ bị thu hút bởi những gã có khả năng ra quyết 

định, mấy gã đó không bao giờ hỏi cô ta cái gì cả.  

Đã bao giờ bạn để ý, khi bạn đang đi hẹn hò (đây cũng là lỗi phổ biến mà rất nhiều người 

gặp), bạn hay hỏi gái “Giờ em muốn đi đâu/làm gì?”, và cô ta phản hồi “Thế anh muốn đi 

đâu/làm gì?”, rồi bạn lại tiếp tục hỏi “Ờ…thì…. em muốn đi đâu/làm gì? Anh đưa em đi”. Đừng 

bao giờ làm vậy, không bao giờ được làm vậy nhé. Nếu bạn đang làm điều này thì dừng lại 

ngay.  

Bạn luôn luôn phải có kế hoạch sẵn trong đầu. Bất cứ khi nào bạn hẹn hò với phụ nữ thì bạn 

đã biết là bạn sẽ đi đâu hay làm gì rồi. Cô ta có thể có một vài thứ muốn làm ví dụ như “Em 

muốn lấy đồ ăn trưa ở chỗ này” hay “Anh ơi, lát nữa ăn xong anh ghé chỗ kia để em lấy mấy 

món đồ nha”, “Ok, được thôi”. Miễn là đừng bao giờ thốt ra câu “Thế giờ em muốn đi đâu/làm 

gì?”, “Thế giờ anh muốn đi đâu/làm gì”. Không bao giờ nhé, luôn luôn phải có kế hoạch trong 

đầu. Thậm chí khi mà sau khi hẹn hò xong, bạn đã làm xong hết tất cả kế hoạch dự định trong 

đầu rồi, thì điều tiếp theo bạn cũng có thể làm là chở cô ta về nhà luôn cũng được. Cứ chở cô 

ta về, kết thúc cuộc hẹn chứ đừng có ngồi đó mà nghĩ ra thêm thứ để mà đi đâu/làm gì tiếp. 

Cứ chở cô ta về rồi hẹn gặp lại sau vài ngày nữa cho đến khi bạn nghĩ ra thêm thứ để cả hai 

cùng làm trong buổi hẹn tiếp theo. Đừng khiến mọi thứ như là chuyện Sống – Còn. Bạn không 

cần phải vắt kiệt mối quan hệ của mình nhiều quá chỉ qua một buổi hẹn. Rất nhiều người đã 

làm thế rồi nên đó là lý do tại sao họ không bao giờ gặp lại cô ấy nữa. Đừng khiến mọi thứ 

như chuyện Sống – Còn.  

Không bao giờ được hỏi xin lời khuyên hay ý kiến của phụ nữ. Bạn biết đấy. Đối với phụ nữ 

đẹp, họ mong đợi bạn có được câu trả lời ở nhiều lĩnh vực dưới cương vị là một người đàn 

ông. Họ mong đợi bạn có điều đó. Cô ta không hề muốn bạn phụ thuộc vào cô ta hay chờ cô 

ta hướng dẫn bạn. Bạn là đàn ông, đó cũng là phần việc bạn phải tự làm lấy, phần việc đó là 

dẫn dắt. Cô ta đáng lẽ ra phải tìm tới bạn để xin được chỉ dẫn, để có được câu trả lời, để có 

được ý kiến hay lời khuyên của bạn chứ không phải chiều ngược lại. Thật không may là ngày 

nay rất nhiều thanh niên thích làm điều ngược lại và trở nên lạc lối. 

Lại nói thêm lần nữa, đó là nhiều người được nuôi dạy bởi mẹ đơn thân, những ông bố yếu 

đuối hay gia đình cha mẹ chỉ lo bận bịu làm ăn. Bạn có thể thấy mệt mỏi khi tôi nói đi nói lại 

điều này nhưng đó là sự thật. Mọi vấn đề luôn luôn quay trở lại thực trạng đó, và khi mà hiện 

tượng những đứa trẻ được nuôi dạy bởi mẹ đơn thân hay những ông bố yếu đuối càng nhiều, 
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thì xã hội sẽ càng có nhiều thằng yếu kém, quỵ lụy, nhu nhược. Sẽ càng có nhiều người mơ 

hồ, lạc lối, không có khả năng quyết đoán, không thể dẫn dắt và quay sang phụ nữ để hỏi xin 

lời khuyên hay ý kiến. Hãy nhớ cho tôi: Đây là những người cuối cùng trên cuộc đời này mà 

bạn quay sang hỏi những điều đó.  

Nếu bạn không thể giải quyết được vấn đề của mình, thì lên Google và bắt đầu tìm lời giải. 

Đừng có tìm tới phụ nữ, thêm nữa là cũng đừng có tìm tới mấy thằng bạn của bạn luôn. Thật 

sự thì hồi xưa, đó là điều nên làm. Quay sang hỏi bạn bè, nó sẽ biết rất nhiều thứ, nhưng mà 

những tháng ngày đó không còn nữa đâu. Tại sao á? Vì bọn nó cũng được nuôi dạy y hệt như 

trên, bởi mấy bà mẹ đơn thân, mấy ông bố nhu nhược. Bọn nó cũng có ý tưởng y hệt trong 

đầu giống như bạn, đó là: Quay sang hỏi phụ nữ, bạn biết thừa nó sẽ nói với bạn “Mày hỏi 

con Jennifer xem, hay Sandy, à đúng rồi, hỏi con Amy ấy”. Không, đéo, đừng có quay sang 

hỏi lời khuyên hay ý kiến của phụ nữ nếu bạn muốn phụ nữ tắt nứng, nếu bạn muốn họ nhìn 

bạn bớt đàn ông, vì họ chắc chắn sẽ mất hết tôn trọng dành cho bạn.  

Thử nhìn lại những lần bạn quay sang hỏi lời khuyên của phụ nữ xem. Nếu bạn không tin tôi 

thì cứ thử nhìn lại xem trong cuộc đời bạn, những lần mà bạn quay sang hỏi phụ nữ về lời 

khuyên. Tôi không những chắc chắn với bạn là họ sẽ lái bạn đi sai hướng một cách vô ý, tôi 

không nói họ cố tình làm vậy nhé, nhưng họ chỉ vô tình chỉ dẫn bạn đi sai đường thôi. Họ sẽ 

mất đi sự tôn trọng dành cho bạn, bạn sẽ mất đi một chút sự nam tính trong mắt họ. Cứ mỗi 

lần làm vậy, là bạn sẽ mất đi một ít. Tệ hơn là nếu bạn cứ hỏi đi hỏi lại với cùng một người, 

thì chắc chắn luôn là bạn mất hết sự nam tính trong mắt họ. Đó là sự thật, đó là cách mà mọi 

thứ vận hành. Không được quay sang hỏi xin lời khuyên hay ý kiến của phụ nữ. Nhớ chưa! 

Đây cũng là lý do mà nhiều phụ nữ đẹp (đặc biệt là ngày nay). Nhiều người trong số họ hẹn 

hò với những người lớn tuổi. Họ chuyển hướng sang những đối tượng lớn tuổi hơn. Chưa 

bao giờ trong lịch sử mà tôi chứng kiến phụ nữ trẻ tầm độ tuổi 20 lại hẹn hò với những gã cuối 

30 hay 40 tuổi, chưa bao giờ tôi chứng kiến điều này. Các bạn thừa biết là hồi trước thì đây 

là chuyện rất đáng quan tâm khi mà hẹn hò với một người đàn ông lớn hơn bạn cỡ 5 tuổi thôi. 

Nhiều khi bạn thắc mắc và muốn lại gần những cô gái này để hỏi “Em đang làm gì vậy, em 

làm sao vậy, mấy gã này già hơn em nhiều đó”. Nhưng khi tôi nhìn kĩ và nhận ra rằng lý do 

đằng sau mọi việc đó là bởi hầu hết những gã bằng tuổi họ ngày nay toàn mấy thằng yếu đuối, 

nhu nhược, quỵ lụy, thất bại toàn tập luôn. Họ hoàn toàn yếu kém, họ quay sang phụ nữ để 

xin ý kiến hay chỉ dẫn, họ chờ phụ nữ dẫn dắt. Rất nhiều người trong số các bạn đang làm 

điều này, thật điên rồ. Thật điên rồ làm sao khi mà rất nhiều trong số các bạn đều không phải 

là đàn ông, toàn chỉ là những cậu nhóc. Và đây là mục đích của tôi, không chỉ trong cuốn 

Audio Book này mà với tất cả chương trình tôi dạy bạn. Nó không chỉ nằm ở việc làm thế nào 

để thu hút phụ nữ đẹp trong đời mà còn để cho bạn có thể trở lại làm một người đàn ông đúng 

nghĩa. Làm thế nào để trở thành một người đàn ông. Vì bạn không thể nào hấp dẫn phụ nữ 

nếu không trở nên như vậy cả, tôi đã nói rồi, nếu bạn không phải đàn ông, nếu bạn không 

chứng minh rằng mình là đàn ông và bạn có những phẩm chất nam tính, bạn là người dẫn 

dắt, bạn tự đứng lên được mỗi khi vấp ngã, thì bạn sẽ không bao giờ thu hút được phụ nữ 

trong cuộc đời bạn, bạn sẽ không bao giờ giữ được họ trong đời bạn. Họ sẽ luôn luôn nhìn 

bạn như kẻ yếu nhược và không bao giờ muốn ở bên. Một lần nữa, đây là lý do mà ngày nay 

nhiều phụ nữ đẹp hẹn hò với những gã lớn hơn họ rất nhiều tuổi, nhiều chưa từng có. Bởi họ 

muốn những gã quyết đoán, những gã cư xử như đàn ông chứ không phải mấy cậu nhóc, 

mấy cậu nhóc cần một bà mẹ, một bác sĩ tâm lý.  

Còn một sai lầm vô cùng lớn mà tôi thấy nhiều người làm, đó là hỏi xin ý kiến và lời khuyên 

với phụ nữ về một người phụ nữ khác. Đây cũng là một trong những điều cuối cùng nữa mà 

bạn muốn làm trên đời nhé. Rất nhiều người làm vậy, khi họ quay sang phụ nữ và hỏi họ về 

một người phụ nữ khác. Và tệ hơn là có nhiều người tin lời khuyên của phụ nữ rồi đem ra thử. 
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Đây được xem là  điều dại dột nhất mà tôi thấy các bạn làm. Nghe thì có vẻ hợp lý và hiển 

nhiên đấy nhưng mà không phải đâu. Khi bạn hỏi xin họ lời khuyên, ví dụ như “Mình nên làm 

gì khi nói chuyện với gái nhỉ”, và phụ nữ sẽ trả lời bạn “Nói cho cô ấy biết bạn cảm thấy như 

thế nào, bạn phải cho cô ấy biết cảm giác của bạn như thế nào”. Bạn từng nghe câu đó bao 

giờ chưa, nghe có quen không, tôi chắc là rất nhiều người nghe rồi đấy, đúng không, “Tui nên 

làm gì, tui nên nói gì với cô ấy đây” và cô ta bảo “Nói với cô ấy ông cảm thấy như thế nào”, đó 

là những gì mà con bạn thân nói cho bạn, đúng chứ. Thế còn những người phụ nữ khác thì 

sao nhỉ, đúng rồi, mẹ của bạn, mẹ của chúng ta thường nói chúng ta làm gì nhỉ “Tặng hoa đi 

con, nói với cô ấy con xin lỗi vì đường đột để mở đầu câu chuyện”, thế còn cô giáo thì sao ta, 

cô ấy sẽ nói với bạn điều gì “Em biết rồi đấy, một người phụ nữ sẽ yêu người đàn ông tôn 

trọng cô ấy, một người phụ nữ sẽ yêu người đàn ông mở cửa cho cô ấy, một người phụ nữ 

sẽ yêu người đàn ông nói rằng cô ấy rất đẹp”, cô giáo sẽ nói với bạn mấy điều vớ vẩn như 

vậy. Còn nữa, phụ nữ còn khuyến mãi thêm nè, đây là kiểu lời khuyên mà phụ nữ hay khuyên 

mấy anh con trai nhất đó là “Mấy anh con trai nghe này, mấy anh sẽ không bao giờ khen phụ 

nữ đẹp thôi là đủ”, nghe câu đó bao giờ chưa “Bạn sẽ không bao giờ khen phụ nữ đẹp thôi là 

đủ” và tất cả các anh nghe theo lời khuyên của họ. Nó đã dẫn các anh đi tới đâu? Tới chỗ tôi, 

tới cuốn Audio Book này, và nhiệm vụ của tôi là sửa chữa điều đó. Công việc của tôi là loại 

bỏ những thứ đã tẩy não bạn mấy năm qua, nó đã dẫn bạn tới thất bại với phụ nữ mà bạn 

muốn hẹn hò, thay vào đó nó dẫn bạn thành công với những người phụ nữ mà bạn không 

muốn hẹn hò. Nói rằng tôi sai đi, nói tôi sai đi nào. Nhưng không sao, giờ bạn đã ở đây rồi và 

tôi sẽ chỉ dẫn bạn, tôi sẽ chỉ dạy bạn. Tôi sẽ dạy bạn những thứ mà bố mẹ, thầy cô và xã hội 

đã thất bại khi dạy bạn. Đây là một trong những bài học lớn nhất. Đừng quay sang hỏi xin lời 

khuyên hay ý kiến của phụ nữ.  

Đừng hỏi phụ nữ lời khuyên hay ý kiến. Làm được điều này sẽ khiến bạn trở nên nổi bật trong 

cuộc đời cô ấy, đó là: Trở thành gã không bao giờ hỏi xin lời khuyên hay ý kiến của cô ta. Bạn 

tự quyết định mọi thứ với cuộc đời bạn và cô ta chỉ là người đi theo. Nếu cô ta có gì đó muốn 

nói hay muốn đi đâu thì “Được thôi, em muốn đâu đi đâu?...Ok, tuyệt”. Miễn sao quyết định 

được đưa ra, và sẽ không bao giờ có câu “Giờ em muốn đi đâu/làm gì?” “Giờ anh muốn đi 

đâu/làm gì?” “Anh không biết, em muốn đi đâu/làm gì?”. Đừng làm vậy, được chứ? Hãy ra 

quyết định, đàn ông lên, hãy là người đàn ông biết dẫn dắt. Đàn ông đích thực không hỏi xin 

lời khuyên hay ý kiến của phụ nữ, họ đã biết câu trả lời sẵn rồi. Và nếu như bạn không biết 

(hầu hết các bạn đều chưa biết), thì tự đi mà tìm ra câu trả lời, mò cho ra. Đây cũng là một 

phần công việc của đàn ông, đấy là tự giáo dục bản thân để bạn có thể có câu trả lời khi thời 

điểm đến. Lần tới bạn rơi vào tình huống đấy, thì bạn đã có sẵn câu trả lời rồi, được chứ. 

Ngừng ngay việc nhờ phụ nữ giúp đỡ bạn, đừng có hỏi họ, đừng có hỏi ý kiến của họ, kiểu gì 

cũng sai mà thôi, họ không cố ý để bạn đi sai hướng đâu, chỉ là cảm xúc khiến cho họ không 

thể có câu trả lời đúng mà thôi.  

Chẳng có lý do gì để Bạn – một thằng đàn ông, lại quay sang phụ nữ hỏi xin lời khuyên hay ý 

kiến cả, nhớ nhé và ý tôi là cũng không phải thằng bạn của bạn luôn. Ok! Tôi đã nói với bạn 

rồi, bạn phải tự Google mà tìm ra câu trả lời, sử dụng bản năng của mình đi. Đó là thứ mà bạn 

đã có từ khi được sinh ra. Đó là thứ mà bạn được ban tặng. Đó là một món quà quý báu, xài 

đi. Khi bạn tìm kiếm trên Google, bạn sẽ thấy một vài câu trả lời được viết bởi đàn ông, một 

vài được viết bởi phụ nữ, đừng bị phân tâm bởi họ, cho dù họ có là chuyên gia với một đống 

bằng cấp xịn sò đi chăng nữa, thì bạn vẫn phải sử dụng bản năng của mình và đi theo hướng 

đó, được chứ, “Nó có đúng không? Nó nghe có hư cấu không? Mình có thể áp dụng nó vào 

công việc của mình không? Nó có hiệu quả không?”, Chỉ cần đừng có quay sang và bắt đầu 

hỏi phụ nữ “Này em, anh có nên làm như thế này không, em nghĩ sao?”. Đừng có hỏi, rõ chưa! 



KeoDau.net – Kiếp Ngu Chấm Hết  Người dịch: Phạm Danh 

31 
 

Một số trường hợp mà tôi bắt gặp, đó là lúc mà nhiều người dẫn phụ nữ đi mua sắm, thường 

thì tôi thấy mấy cặp đôi đang ở trong cửa hàng thử quần áo. Họ được vợ hay bạn gái cầm cái 

áo thun lên rồi để trước ngực họ. Tôi nhìn kĩ thì thấy rõ vẻ ngoài của họ là một người đàn ông 

trưởng thành, tôi thấy khá là đáng buồn, nhìn thấy họ được vợ hay bạn gái giữ cái áo thun 

polo ngay trước ngực để xem thử cái áo có vừa với anh ta không, tôi chỉ thắc mắc “Mẹ của 

anh à hay bạn gái của anh vậy? Hay bác sĩ tâm lý? Tôi dám cá là cả hai đấy, chắc luôn” bạn 

cũng biết rồi đó, họ được nuôi dạy bởi những gia đình mà ở đấy không ai dạy họ trở thành 

đàn ông. Bạn có thể chất vấn tôi “Tôi cũng ở trong một mối quan hệ như vậy, mà trong mối 

quan hệ thì đấy chỉ là sự chiều chuộng, nhường nhịn nhau mà thôi, chúng tôi là một đội, không 

có gì to tát cả”. Đúng, hai bạn có thể là một đội, hai bạn có thể là bất kỳ thứ gì bạn muốn. Tuy 

nhiên, bạn phải là người dẫn dắt. Tôi cũng hay đi mua sắm cùng phụ nữ, dẫn họ theo cũng 

rất thú vị, nhưng tôi không bao giờ hỏi ý kiến họ về thứ tôi mua. Tôi hay nói “Anh thích cái áo 

này, để anh đi thử”, cô ta có thể nói “Cho em xem thử”, bạn có thể cho cô ta lại gần và xem 

nhưng không có bất kì thứ gì có thể khiến cô ta thay đổi ý định của tôi cả vì đây là cái áo mà 

tôi thích. Tôi không bao giờ để phụ nữ kiểu tự dưng lấy cái áo rồi giữ trước ngực mình rồi xem 

nó có vừa với mình không, rồi tự quyết định lấy cái áo đó hay không luôn, vãi thật. Buồn thay 

khi có rất nhiều người trong số các bạn ngày nay để phụ nữ làm vậy, và tôi hy vọng là nếu 

bạn nằm trong số đó thì hãy nghe tôi và thay đổi điều đó ngay đi. Nếu bạn đang để nó xảy ra 

với bạn ngay lúc này, tôi mong bạn sửa chữa điều đó ngay đi, đừng có để phụ nữ ra quyết 

định thay bạn, và bạn đừng có hỏi họ về quyết định hay ý kiến của mình. Đừng có hỏi xin lời 

khuyên của họ, lần tới nếu mà bạn đi mua sắm mà phụ nữ bắt đầu cầm áo lên rồi giữ nó ngay 

trước ngực bạn thì phải phản ứng ngay “Đừng, không không, được rồi em yêu, để anh chọn, 

anh chọn được, anh không cần em giúp đâu”. Cô ta có thể sốc vì cô ta đã quen với việc “làm 

mẹ” của bạn rồi.  

Vì thế dù là bất cứ ai sau này mà bạn muốn làm quen, hẹn hò. Bạn cần phải tạo ra tiền lệ 

trước: Đó là bạn mới là người ra quyết định chứ không phải cô ta. Bạn không cần lời khuyên 

của cô ta. Bạn không cần ý kiến của cô ta. Bạn tự lo liệu được. Nếu có bất cứ vấn đề gì liên 

quan đến công việc, tôi biết là có rất nhiều người hay hỏi han, tâm sự với đồng nghiệp hay 

thậm chí là với phụ nữ mà bạn đang hẹn hò, bạn hỏi xin lời khuyên của họ trong công việc, 

thì đừng có làm mấy việc đó nha ba, đừng cho cô ta biết kế hoạch mà bạn đang thực hiện hay 

ý tưởng của bạn và quyết định mà bạn đã đưa ra, đừng có xin lời khuyên từ cô ta, đừng nói 

“Này, em nghĩ sao về điều này”, đừng nói như thế. Bạn là người ra quyết định, đó là một phần 

của việc trở thành một người đàn ông và cô ta sẽ dần bị bạn thu hút, tôi đảm bảo với bạn luôn.  

Cô ta sẽ chợt nhận ra đó là bạn không bao giờ hỏi cô ta hay nhờ cô ta giúp gì cả, cô ta kiểu 

“Chờ đã, gã này, mình không thể nhớ nổi là lúc nào anh ta hỏi xin mình lời khuyên, anh ta 

không cần mình, anh ta đủ tự lập, anh ta không dựa dẫm vào ai ngoài chính anh ta cả, anh ta 

bị phụ thuộc nhưng mà không phải với mình mà là chính anh ta, anh ta tin tưởng vào chính 

bản thân mình.” Đoán xem, cô ta sẽ bị bạn thu hút một cách điên cuồng vì bạn là một người 

đàn ông, bạn tự quyết định được mọi thứ. Nghĩ xem, nếu bạn có thằng con trai, bạn sẽ cảm 

thấy tự hào hơn khi nó quỵ lụy, dựa dẫm vào lời khuyên, nhờ hỗ trợ, hỏi xin ý kiến của phụ 

nữ hay nó là thằng tự tìm kiếm, mò mẫm mọi thứ để có được câu trả lời, tự nó làm mọi việc, 

và khi nó vấp ngã, nó sẽ tiếp tục đứng lên, không lùi lại và học được bài học từ sai lầm đó, nó 

sẽ không bao giờ mắc lại sai lầm đó nữa, nó tự quyết định được, nó tự tìm được câu trả lời, 

nó tự hào chính bản thân nó, có thể trước đây nó không biết gì nhưng sau này nó sẽ trở nên 

mạnh mẽ hơn? Đây là một trong những điều lớn lao dành cho các bạn, vì tôi biết rất nhiều 

người quay sang phụ nữ để hỏi xin lời khuyên hay ý kiến và tôi khuyên bạn hãy dừng lại, đừng 

làm điều đó nữa. Bạn muốn họ lấy cho bạn cái áo, cái quần, thậm chí cả cái vớ hay sao? Cô 

ta đâu phải mẹ bạn. 
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Hãy xem cô ta là một người phụ nữ, để cô ta được làm phụ nữ. Lúc đó, cô ta sẽ xem bạn như 

một người đàn ông, để bạn được làm đàn ông. Nếu bạn hành xử như phụ nữ, cô ta sẽ xem 

bạn như phụ nữ. Phụ nữ đối xử với nhau như thế nào bạn biết không? Như cứt vậy, họ nói 

xấu sau lưng nhau, họ tổn thương nhau, họ làm tổn thương người khác, họ đối đầu nhau, đó 

là những việc sẽ xảy ra khi bạn hành xử như phụ nữ, họ sẽ đối xử với bạn như vậy. Đàn ông 

tự quyết định mọi thứ, hãy là một người đàn ông. 
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BÍ MẬT SỐ 8: KHÔNG BAO GIỜ THÔNG BÁO CHO PHỤ NỮ ĐẸP  

BIẾT TRƯỚC LỊCH HẸN HÒ 

Có vài điều mà các bạn cần phải biết về những người phụ nữ có sức hút, đó là: Đại đa số bọn 

họ - những người mà bạn đã gặp và lên được cuộc hẹn ấy, thì đều vô trách nhiệm và tính tình 

rất trẻ con, không chín chắn.  

Họ có một cuộc sống khá buông thả, không lo lắng gì nhiều, nghĩ gì nói đó, ưng chi làm nấy. 

Lý do mà cô ta làm vậy là bởi vì cô ta có rất nhiều người săn đón, nhiều người muốn mời cô 

ta đi chơi, nhiều người lên kế hoạch với cô ta, muốn cô ta làm gì đó, chưa kể đến hội chị em 

của cô ta nữa, bọn họ luôn cố gắng rủ rê cô ta đi chơi vì cô ta là nhân tố có sức hút nhất trong 

đám. Cô ta là “kẻ được chọn” để thu hút đám đàn ông, khiến cho sự chú ý của đàn ông cũng 

sẽ dồn vào cả nhóm. Lịch trình của cô ta rất dày đặc và cách duy nhất để cô ta đối diện với 

mớ hỗn độn trên đó là: Không việc gì phải suy nghĩ nhiều, cứ đối mặt với mọi thứ mà không 

phải bận tâm gì cả, cứ xuôi theo dòng đời. Thêm lý do nữa đó là bởi cô ta còn trẻ nên suy 

nghĩ rất non nớt và chưa chín chắn.  

Do đó, một trong những cách dở nhất mà bạn có thể làm đó là thông báo cho cô ta biết trước 

lịch hẹn hò. Tôi đã nói nhiều lần rồi, bạn càng thông báo cho cô ta biết nhiều thứ về cuộc hẹn, 

khả năng rất cao, cô ta sẽ không coi trọng cuộc hẹn của bạn và không thèm đến.  

Nhiều người rất thích gọi trước cho phụ nữ vào Thứ Tư, rồi sau đó lên lịch hẹn cô ta vào Thứ 

Sáu tuần đó luôn. Đây là điều tồi tệ nhất mà bạn có thể làm, đặc biệt khi đó là phụ nữ đẹp. 

Bạn càng hẹn trước cô ta, cô ta sẽ càng không coi trọng buổi hẹn đó. Cô ta có thể sẽ nói đồng 

ý với bạn (điều mà nhiều người cũng sẽ nói thôi) nhưng cô ta có xuất hiện hay không lại là 

chuyện khác. 

Nhiều người có được cơ hội trò chuyện với phụ nữ qua điện thoại hay hỏi “Em tính làm gì cuối 

tuần này?”, thường cô ta sẽ phản hồi hời hợt “Em không biết nữa” (Vì cô ta không biết thật), 

nhưng cô ta biết chắc chắn rằng cô ta sẽ đi đâu hoặc làm gì đó, đương nhiên là cô ta sẽ không 

ngồi ở nhà đâu. Cô ta có thể sẽ đồng ý lời mời hẹn của bạn nhưng đó chỉ là phương án dự 

phòng mà thôi. Nếu có vấn đề gì không ổn, hay cô ta quá chán chường, cô ta không muốn 

làm gì cả mà cũng không muốn ngồi ở nhà thì lúc này, bạn sẽ là lựa chọn cuối cùng của cô ta 

“Rất vui khi có mặt anh trong lịch trình của em, ahihi”. 

Vì thế nếu bạn gọi cho cô ta vào tối Thứ Hai để lên lịch hẹn vào Thứ Sáu, khả năng là cô ta 

sẽ đồng ý với bạn. Tuy nhiên, khi Thứ Sáu đến, bạn sẽ không gặp được cô ta đâu. 99% cô ta 

sẽ không coi trọng cuộc hẹn đó, bạn sẽ mất dấu cô ta luôn. Đây là điều khiến nhiều người rất 

khó hiểu về phụ nữ, họ nhận lấy sự cay đắng bởi vì họ thấy nhiều phụ nữ đẹp không coi trọng 

họ, không coi trọng cuộc hẹn. Phụ nữ đẹp rất thờ ơ và họ sẽ luôn luôn làm vậy. Mặc dù họ 

không coi trọng chúng ta nhưng bạn có thể hạn chế sự thờ ơ đó trong việc hẹn hò với phụ nữ 

đẹp bằng cách giảm tín hiệu mà bạn muốn thông báo đến cho cô ta.  

Thay vì gọi cho cô ta vào tối Thứ Hai hoặc Thứ Ba và lên lịch hẹn vào Thứ Sáu, bạn sẽ muốn 

gọi cho cô ta cùng buổi tối mà bạn muốn hẹn cô ta luôn. Đặc biệt là với những người mới bắt 

đầu, bạn sẽ không muốn mời phụ nữ đẹp đi chơi vào cuối tuần đâu, tin tôi đi. Đừng, Thứ Năm, 

Thứ Sáu, Thứ Bảy ư? Quên đi. Đây là những ngày mà họ bận rộn nhất, tôi cũng không đụng 

tới những ngày này. Hãy để cô ta đi chơi với bạn bè của mình, cứ để cô ta làm những gì mà 

cô ta muốn. Thứ Năm, Thứ Sáu, Thứ Bảy không phải là những buổi tối để hẹn hò. Bạn sẽ 

muốn mời cô ta vào Chủ Nhật, Thứ Ba hoặc Thứ Tư, đây mới là những buổi tối lý tưởng. Tôi 

không khuyến khích Thứ Hai lắm vì đó là ngày khởi đầu của một tuần làm việc đối với nhiều 

người, nó khá ảm đạm và buồn chán, vì thế, Thứ Hai không khuyến khích. Chủ Nhật thì sao? 

Không quá tệ. Thứ Ba và Thứ Tư? Rất lý tưởng. Chốt: Chủ Nhật, Thứ Ba, Thứ Tư là thời điểm 

lý tưởng để mời cô ta đi chơi, nhưng mà phải gọi vào tối hôm đó luôn. Không phải ban ngày 
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nhé, không phải là báo trước cho cô ta vào sáng sớm ngay khi bạn vừa mới ngủ dậy, không 

có nhắn tin hỏi xem tối nay cô ta làm gì nhé, làm vậy là thất bại rồi, vì trước khi tối xuống, cô 

ta cũng sẽ quên mất là cô ta có hẹn với bạn và cô ta sẽ làm thứ gì đó khác hoặc nếu có vấn 

đề gì đó xảy ra thì cô ta sẽ từ chối cuộc gọi của bạn luôn. Vì như tôi đã nói ở trên, phụ nữ đẹp 

là sinh vật thờ ơ nhất cái hành tinh này, và lý do tại sao họ là sinh vật thờ ơ nhất là bởi họ luôn 

luôn có kế hoạch với bất kì ai liên tục liên hồi. Tất cả mọi người sẽ đều luôn muốn kéo cô ta 

vào kế hoạch của riêng họ. Do vậy bạn cũng đừng nên ghét cô ta ở điểm này. Bạn chỉ cần 

phải vạch ra kế hoạch để đối phó với điều đó mà thôi.  

Bạn sẽ muốn gọi cho phụ nữ ngay trong đêm bạn muốn rủ họ ra ngoài, điều này sẽ giúp bạn 

có được cơ hội tốt nhất để hẹn hò. Tuy nhiên thì những kỹ thuật này chỉ hiệu quả đối với 

những cô nàng 8, 9 và 10 điểm mà thôi. Điểm số thấp hơn đôi khi lại phản tác dụng đấy.  

Bạn sẽ thông báo cho cô ta về cuộc hẹn trước đó 2 tiếng mà thôi, được chứ. Nếu như muốn 

hẹn cô ta uống nước vào lúc 10h tối, thì bạn sẽ gọi vào lúc 8h tối (Không quá 2 tiếng trước 

buổi hẹn). Bạn muốn gọi vào giờ đó là để cô ta bớt đề phòng, cô ta sẽ cảm thấy bị bất ngờ 

“Chào em, em đang làm gì vậy?”. Thường thì vào lúc 8h tối Chủ Nhật, Thứ Ba hay Thứ Tư, 

khả năng cao là họ không làm gì cả, hoặc chỉ đang kiểu dưỡng sức cho cuối tuần đi chơi thôi, 

cho nên họ khá rảnh rang, và tỉ lệ rất cao là họ sẽ bắt máy nói chuyện với bạn.  

Khi bạn nói chuyện được rồi thì đừng cố biến nó thành buổi nói chuyện dông dài nhé. Bạn 

không muốn ngồi đó và kể ra cả đống chuyện về cuộc đời mình tuần vừa rồi như thế nào hay 

đại loại vậy. Hãy khiến nó ngắn gọn thôi. Mục tiêu của bạn là mời cô ta ra ngoài đêm đó để 

uống nước, bạn sẽ chỉ muốn gọi cô ấy và chào một cách ngắn gọn “Em có đang tính làm gì 

không?” hay “Tuần vừa rồi của em thế nào?”, chỉ hỏi nhanh những mẩu câu nhỏ như vậy thôi, 

vài phút thôi nhé, không được hơn. Sau đó bạn sẽ hỏi cô ta “Em tính làm gì sau đó không?”, 

cô ta có thể nói “Dạ, em chưa biết nữa, sao vậy anh?”, lúc này bạn sẽ nói “Em có muốn gặp 

nhau làm ly nước không? Anh biết một chỗ, cũng gần đây thôi”. Hãy đảm bảo là chỗ đó gần 

một chút để tiện cho cô ta, vì bạn muốn giảm tỉ lệ cô ta nói không xuống mức thấp nhất có thể. 

Bởi bạn biết đấy, nếu nó gần và cô ta thấy tiện lợi thì cô ta mới thoải mái và đồng ý gặp bạn 

được, và khả năng rất cao luôn, cô ta sẽ làm vậy.  

Rất nhiều người mà cô ta gặp đã lên kế hoạch hẹn hò một cách kỹ lưỡng. Họ thu xếp, chuẩn 

bị một bữa tối hoành tráng rồi sau đó cả hai đi xem phim, hoặc tới những buổi hòa nhạc (sôi 

động như Rock chẳng hạn). Họ làm tất cả những việc đó trong buổi hẹn đầu tiên chỉ bởi vì cô 

ta quá đẹp và nóng bỏng. Họ chưa bao giờ có được phụ nữ đẹp trước đó nên họ tận dụng 

triệt để những việc làm này để có được cô ta. Họ coi cuộc hẹn như là một sự kiện trọng đại 

vậy. Đây là việc mà bạn không nên làm.  

Bạn sẽ chỉ muốn gọi rủ rê cô ta đi chơi ngay trong đêm đấy mà thôi, cho cô ta 2 tiếng để chuẩn 

bị lúc cả hai nói chuyện vẻn vẹn 5 phút. Chỉ nên tán gẫu một tí “Chào, em khỏe không, tuần 

vừa rồi của em thế nào blah blah blah”, và bạn phải khiến chủ yếu là cô ta nói chứ không phải 

bạn. Hãy hỏi những câu hỏi bình thường để cô ta có thể trả lời được. Hãy khởi động mọi thứ 

một chút, sau đó mới nói “Này, em có muốn làm gì sau đó không, tầm 1 tiếng đổ lại thôi” hay 

“Sao em không thử ra ngoài uống nước với anh nhỉ, sẽ không mất nhiều thời gian của em 

đâu”. Và thật sự bạn cũng nên làm vậy thôi. Chỉ gặp và trò chuyện với cô ta một chút thôi. Khả 

năng cao nếu cô ta không làm gì và chỗ đó gần thì cô ta sẽ đồng ý. Bạn chỉ cần nói thêm “Ok, 

vậy anh sẽ gặp em ở đấy, anh cũng đang đến”. Đấy, đơn giản vậy thôi, chứ đừng cho cô ta 

biết lịch trình hẹn hò từ trước, bạn càng thông báo sớm cho cô ta, cô ta sẽ càng không coi 

trọng cuộc hẹn và biến mất luôn. Hãy luôn nhớ kĩ điều đó.  

Cho nên, bất cứ khi nào bạn muốn lên lịch hẹn hò với phụ nữ đẹp, hay bất cứ cô gái nào trên 

8 điểm, bạn phải luôn luôn gọi cho cô ta vào đêm mà bạn muốn mời họ đi chơi. Điều tuyệt vời 

hơn nữa trong chuyện này đó là bạn không phải lo lắng rằng: Cô ta sẽ không coi trọng hay bơ 

bạn, vì bạn đâu có chuẩn bị gì nhiều cho việc này đâu. Mấy việc vớ vẩn như rửa xe sạch sẽ, 
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cắt quả đầu mới toanh hoặc những thứ kì cục khác mà những người không thường hẹn hò 

với phụ nữ đẹp vẫn hay làm. Họ chuẩn bị quá mức cho buổi hẹn, đây cũng là nội dung của 

bài học khác, tôi sẽ đề cập đến sau.  

Đây là một kĩ thuật rất hay, việc gọi điện lên lịch hẹn cho cô ta vào đêm mà bạn muốn hẹn hò 

sẽ giảm bớt áp lực cho cả hai và khả năng cao là cô ta sẽ đồng ý. Bản thân tôi thì tôi thường 

gọi cho họ trước 1 tiếng hoặc 30 phút mà thôi. Nếu tôi muốn gặp cô ta lúc 10h tối thì khoảng 

9h hoặc 9h30 tôi sẽ gọi và nói “Này cô gái, em đang làm gì vậy”, “Em không biết nữa, chả làm 

gì ngoài xem TV anh ạ”, “Thế em có muốn uống nước với anh một chút không, chắc lấy đi của 

em khoảng 30p hay 1 tiếng thôi”. Bạn thấy đấy, mọi thứ diễn ra một cách tình cờ, bất ngờ và 

rất tự nhiên, nó thúc đẩy cảm xúc của phụ nữ trong chốc lát - thứ mà phụ nữ rất thích. Phụ nữ 

thích những thứ diễn ra một cách tự nhiên, không gò bó, điều này như biến bạn thành một tia 

sáng trong mắt cô ấy vậy. Vì hầu hết những gã mà cô ta gặp không làm được điều này. Những 

gã đó đều cố đưa cô ta đến những buổi hẹn hò khá trọng đại, nơi có bữa ăn tối thịnh soạn hay 

buổi ca nhạc Rock sôi động. “Tất cả những thứ vớ vẩn điên rồ này trong buổi hẹn đầu tiên ư?” 

cô ta thầm nghĩ. Bạn cũng không nên làm điều này với bất kì ai nhé, bởi vì nó quá sức chịu 

đựng của phụ nữ, đừng làm quá mọi thứ lên.  

Phụ nữ đẹp đã quá quen với việc được những gã đàn ông gọi điện từ sớm rồi lên lịch hẹn hò 

và cuối cùng thì sao? Cô ta mất tích luôn. Nhưng riêng bạn, bạn như khiến cô ta được hít thở 

bầu không khí trong lành vậy. Cô ta xem bạn cũng giống như cô ta, sống thoải mái và tay bo, 

không lo nghĩ nhiều và khi cô ta thấy bạn làm vậy, cô ta như được giải thoát vì hầu hết những 

gã tiếp cận cô ta đều quá nghiêm túc. Họ vồ vập cô ta vào thế giới của họ. Họ lên lịch hẹn, để 

cô ta lên cả lịch trình trên Google Calendar, thu xếp chuẩn chỉnh hay làm những việc điên rồ 

khác, những điều này không thể nào thu hút cô ta được, và 9/10 trường hợp, cô ta sẽ không 

coi trọng việc cuộc hẹn và biến mất.  

Vì thế, hãy hạn chế việc thông báo trước cuộc hẹn với phụ nữ đẹp xuống mức thấp nhất có 

thể. Tôi đã từng cho phụ nữ biết trước cuộc hẹn chỉ trong vòng 15 phút. Bạn phải tập bắt đầu 

làm những thứ có tác dụng đi. Ngoài ra thì cũng nên xem xét, tùy thuộc vào thành phố nơi bạn 

ở hay chỗ mà bạn đang sinh sống nhé, quan sát những địa điểm hẹn gần chỗ cô ta và bạn để 

thuận tiện cho cả hai. Bạn cũng phải đảm bảo chỗ hẹn mở cửa trễ trễ một chút vì có một vài 

địa điểm 10h tối đã đóng cửa rồi. Bạn phải là người thu xếp và lựa chọn một cách chủ động, 

không cần thiết phải là nơi mở cửa 24/7 đâu, bạn không cần phải thức đến 2h sáng chỉ để trò 

chuyện với cô ta, vì chúng ta chỉ muốn gặp gỡ và trò chuyện nhanh khoảng độ 20 – 30 phút 

thôi mà, đúng không. Bạn chỉ muốn rủ cô ta ra ngoài trò chuyện, nhanh và ngắn gọn, vậy thôi. 

Sau đó, hãy kết thúc buổi hẹn một cách nhanh chóng luôn và bạn phải là người kết thúc trước 

(Tôi sẽ nói kĩ vấn đề này ở bài học sau).  

Chốt lại lần nữa. Khi bạn muốn mời phụ nữ đẹp đi chơi, bạn luôn luôn phải mời cô ta vào đêm 

mà bạn muốn gặp cô ta luôn, chỉ thông báo cho cô ta biết trước 2 tiếng đồng hồ mà thôi. Việc 

này có tác động rất mạnh tới tâm lý của phụ nữ, vì những người phụ nữ có sức hấp dẫn bị 

dồn dập mỗi ngày với dự định, kế hoạch của người khác, thậm chí là của chính mình. Họ 

không biết phải nên làm gì hay làm cái nào trước cả. Bạn không phải là người duy nhất cô ta 

không coi trọng hay bơ đâu, ý tôi là họ bỏ lơ rất nhiều người đấy, hầu hết là đàn ông. Đôi khi 

họ cũng bơ những cô bạn của mình nhưng hiếm lắm, rất hiếm, chủ yếu vẫn là đàn ông. Cho 

nên, bạn buộc phải tách biệt bản thân ra khỏi đám đó, vì bọn họ đều làm những việc làm y hệt 

nhau. Họ đều mời cô ta đi chơi và thông báo trước 3 đến 4 ngày, bọn họ lên lịch hẹn sẵn, bọn 

họ đang cố tỏ ra là người có trách nhiệm nhưng mà nó không có tác dụng với phụ nữ đẹp, 

đặc biệt là phụ nữ đẹp dưới 30 tuổi, những người phụ nữ đang ở độ tuổi từ 20 – 29, hầu hết 

bọn họ đều chưa trưởng thành và không chín chắn, với tất cả những sự chú ý mà đàn ông 

đang đổ dồn vào họ, họ đều cố giải quyết cùng một lúc. Nhiều phụ nữ thích kiểu làm việc đa 

nhiệm (làm nhiều việc cùng 1 lúc), vài người làm việc này rất giỏi nhé nhưng cho dù là vậy thì 

vẫn là quá sức đối với họ.  
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Bạn muốn bước chân vào cuộc đời cô ta và mời được cô ta đi chơi, để thật sự gặp được cô 

ta - thứ mà nhiều người không thể làm được, bọn họ chưa bao giờ được nhìn thấy nổi cô ta, 

họ chỉ lấy được số điện thoại và sau đó không bao giờ nhìn thấy cô ta lần nào nữa, tôi thì 

khác, tôi muốn bạn có được một buổi hẹn thật sự, và cách duy nhất đó là: Gọi cho cô ta vào 

đêm mà bạn muốn mời cô ta đi chơi luôn và chỉ thông báo trước 1 đến 2 tiếng mà thôi. Điều 

này hoàn toàn bình thường, không vấn đề gì cả, mặc dù có vài người sẽ hỏi “Nếu như tôi chỉ 

vừa mới gặp cô ta thì sao, làm cách này ổn không, tôi gọi cho cô ấy và mời cô ấy đi luôn”, 

đúng, được hết, điều này hoàn toàn bình thường. Cứ nói “Chào em, anh đây, anh từng gặp 

em tuần trước, em nhớ không”, “Mọi chuyện thật điên rồ nhỉ”, “Em khỏe chứ”, “Anh cũng bình 

thường”, “Tuần vừa rồi của em có thú vị không?”, hãy có một cuộc chào hỏi ngắn như vậy, 

nói một số chuyện hay ho để cô ta nhớ ra bạn và chốt “Anh đang tính ra quầy Bar nhỏ yên 

tĩnh một chút để uống nước, nhanh thôi, cũng gần đây, chỗ đó cũng đẹp lắm, khá sang trọng, 

em có muốn đi cùng anh không, nhanh thôi, sẽ thật tuyệt nếu anh và em có thể trò chuyện mà 

thấy được mặt nhau, anh không thích điện thoại lắm”. Nếu cô ta không làm gì cả thì cô sẽ đi 

để tận hưởng thú vui thuần túy mà bạn mời chào.  

Tôi đã từng có những cuộc hẹn như vậy với rất nhiều phụ nữ đẹp, họ muốn xuất hiện vì điều 

đó thật sự rất vui và thú vị đối với họ, bạn đã khiến mọi thứ trở nên rất tự nhiên. Đây cũng là 

một bài học quan trọng trong hẹn hò mà bạn nên biết đó là: Phụ nữ thích mọi thứ diễn ra một 

cách tự nhiên, tình cờ hơn là sự gò bó, trách nhiệm. Nhớ nhé. Họ thích sự tự nhiên, tình cờ 

hơn là những thứ mang tính trách nhiệm, nghĩa vụ. Bạn không thể khiến những người phụ nữ 

này có cảm giác quá nghiêm túc, nghiêm trọng được, đừng làm quá mọi thứ lên. Bạn phải nên 

xây dựng một hệ tư tưởng phong phú, dồi dào vào và thoát ra khỏi cái tư tưởng khan hiếm, 

thiếu thốn đi như kiểu cô ta là người phụ nữ duy nhất còn sót lại trên hành tinh này vậy, không 

phải đâu. Tôi nói cho bạn nghe, với tư cách là người đã từng hẹn hò với rất rất nhiều phụ nữ 

đẹp, tôi đảm bảo với bạn là có cả đống phụ nữ đẹp ở ngoài kia, cả cuộc đời này bạn không 

có được hết bọn họ đâu nên đừng có sợ thiếu, bạn nên sống thoáng hơn, thoải mái hơn một 

chút khi tiếp xúc với phụ nữ đẹp.  

Không bao giờ thông báo lịch hẹn trước với phụ nữ đẹp, cô ta sẽ không coi trọng bạn đâu. 

Bạn càng thông báo sớm chừng nào, cô ta sẽ càng không coi trọng bạn. Đừng giống những 

kẻ khờ khạo ngoài kia gọi trước cho cô ta 5 ngày trong tuần vào Thứ Hai, Thứ Ba để hỏi họ 

có rảnh không vào Thứ Bảy, Chủ Nhật, đừng nghiệp dư như vậy, mấy buổi tối đó chỉ dành 

cho những kẻ nghiệp dư mà thôi. Và một trong những bài học mà tôi đã dạy bạn đó là đừng 

bao giờ giống những thằng yếu kém, nghiệp dư mà phụ nữ gặp trong đời, bọn họ rất giống 

nhau, bọn họ chỉ đang làm những việc y chang nhau. Đừng bao giờ giống họ và bạn sẽ chắc 

chắn sẽ gặt hái được thành công.  
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BÍ MẬT SỐ 9: KẾT THÚC BUỔI HẸN  

TRƯỚC KHI CÔ TA LÀM ĐIỀU ĐÓ 

 

Bạn luôn luôn muốn mình sẽ là người kết thúc buổi hẹn trước khi phụ nữ đẹp làm điều đó.  

Không bao giờ, bạn không bao giờ được để cô ta làm điều đó trước, hiểu chứ. Đây là việc làm 

cực kỳ quan trọng để bạn có thể gặp lại cô ta lần nữa.  

Nếu bạn kết thúc buổi hẹn trước khi cô ta làm điều đó thì tỉ lệ mà bạn sẽ gặp lại cô ta sẽ tăng 

vọt. 99% những gã hẹn hò được với phụ nữ đẹp, những gì mà họ thường làm đó là: Cố giữ 

cô ta đến hết cả đêm, càng lâu càng tốt. Hầu hết đại đa số bọn họ chưa từng hẹn hò được với 

phụ nữ đẹp bao giờ, cho nên việc này khiến họ bị kích động, choáng ngợp và họ cố nhồi nhét 

nhiều thứ nhất có thể vào buổi hẹn đầu tiên. Trong đầu họ đã tưởng tượng ra hình ảnh mình 

cưới được cô ta, có với nhau 3 đứa con trong một ngôi nhà mà cả hai cùng nhau xây dựng 

nên. Tới đây thì bạn cũng biết thừa rồi đấy. Họ đã bị loại khỏi cuộc chơi và phụ nữ sẽ không 

bao giờ gặp lại họ nữa.  

Đừng giống một trong những thằng yếu kém cố gắng “cưới” cô ta trong buổi hẹn đầu. Bạn cần 

phải rèn luyện bản thân để có thể kết thúc buổi hẹn sớm hơn cô ta.  

Đây là việc làm tương đối khó đấy, không dễ đâu. Đặc biệt nếu như bạn không thường xuyên 

hẹn hò với những người có sức hấp dẫn mãnh liệt. Bạn có thể phá hỏng mọi thứ trong khi mọi 

chuyện chỉ vừa mới bắt đầu. Nếu bạn không chịu hiểu ra vấn đề ngay, bạn sẽ học được bài 

học còn đau đớn hơn. Nếu cứ tiếp tục không chịu kết thúc buổi hẹn trước, cố gắng giữ cô ta 

hết cả đêm, thì khả năng mà bạn gặp lại được cô ta sẽ ngày càng mong manh. 

Đối với những người không hẹn lại được phụ nữ đẹp. Họ không chịu hiểu rằng: Phụ nữ đẹp 

sẽ luôn luôn tìm ra lý do để có thể thổi bay bạn, đá bạn văng ra khỏi cuộc chơi để tiếp tục 

chuyển tới đối tượng tiếp theo, bởi họ có rất nhiều lựa chọn. Chỉ có những phụ nữ không mấy 

xinh đẹp, không mấy hấp dẫn hoặc thừa cân mới luôn luôn tìm ra lý do để thích bạn. Họ sẽ 

cho bạn lợi thế để bạn tiếp cận cô ta mà không phải e dè gì cả. Nhưng đối với phụ nữ đẹp và 

có sức hấp dẫn thì đó lại là một câu chuyện khác, một kịch bản khác hoàn toàn.  

Khi bạn cuối cùng cũng có được cuộc hẹn với cô ta, cô ta đã dự đoán trước được rằng bạn 

sẽ cố giữ cô ta đến hết đêm, cô ta đã đoán biết trước rồi. Việc của bạn là kéo “tấm thảm” mà 

cô ta đang đứng. Hãy để cô ta tưởng bở. Bạn phải làm cho cô ta cảm thấy sốc vì bạn là kẻ 

kết thúc buổi hẹn trước. Bạn muốn cô ta ra về với suy nghĩ vẩn vơ “Anh ta có việc gì đó cần 

phải làm hơn à? Hay anh ta không thích mình? Hay mình đã nói gì sai sao?”. Đó là cách mà 

bạn muốn sự tương tác giữa cả hai kết thúc. Đó là thứ mà bạn muốn khi kết thúc buổi hẹn 

đầu tiên. Bạn muốn cô ta về nhà và nghĩ về bạn “Wow, gã này cũng thú vị đấy chứ”, còn hơn 

là khi cô ta về nhà và phản ứng “Èo….Eh…..chả có gì đặc biệt”, đây là điều rất tồi tệ đấy anh 

bạn. Đây là kết cục dành cho những gã chỉ tham gia cuộc chơi một cách an toàn và không 

dám chịu rủi ro. Họ lo sợ rằng mình sẽ không được lên giường với cô ta, họ sợ sẽ mất cô ta.  

Bạn phải hiểu một điều như thế này: Bạn không được sợ phụ nữ đẹp. Khi bạn tiếp xúc với phụ 

nữ đẹp, bạn phải chấp nhận luật chơi “Một là Sống, Hai là Chết” (Có được cô ta hoặc không 

có gì cả). Đây là cách duy nhất để thu hút vô số họ, đây là cách duy nhất mà thôi. Theo thời 

gian thì có thể bạn sẽ đánh mất vài người, bạn không thể nào có hết được họ đâu, nhưng bạn 

sẽ thu hút một số lượng lớn trong số họ nếu bạn làm theo những gì mà tôi chỉ dẫn. 

Vì thế, hãy là người kết thúc buổi hẹn trước, và điều này không hề dễ dàng với nhiều người 

nhé. Cũng đã có rất nhiều người có ý định trong đầu rằng họ sẽ kết thúc buổi hẹn trước, thế 
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nhưng khi hẹn được rồi, họ bị cuốn vào nó, vì cái cách mà cô ta nói, cách cô ta mỉm cười, 

cách cô ta hỏi họ những câu hỏi, đã khiến họ bị đê mê và mất kiểm soát, dự định của họ bị cô 

ta đánh bay ra khỏi đầu. Và trước khi họ kịp nhận thức lại ý định của mình, cô ta đã bắt đầu 

ngáp “Anh ơi, em phải về rồi, ngày mai em còn phải đi làm”. Xin chúc mừng, bạn vừa mới tự 

bóp chính mình. Đừng để cô ta làm bạn ngớ ngẩn vậy chứ, đừng để bị lừa dễ thế bạn tôi. Dẫu 

cho cô ta có cười nói hay cô ta nói rằng mình đã có giây phút rất tuyệt vời blah blah blah, thì 

đó là lúc mà bạn phải cắt ngang. Đó là lúc mà bạn phải đàn ông lên và kết thúc buổi hẹn. Điều 

này đòi hỏi sự gan góc của bạn nếu muốn thực hiện.  

Tôi biết là nghe thì rất dễ nhưng mà không hề dễ đâu, đặc biệt đối với những người chưa từng 

hẹn hò với phụ nữ đẹp. Kết thúc buổi hẹn là điều cuối cùng mà bọn họ muốn làm. Họ muốn 

giữ cô ta cả đêm để xem thử liệu họ có thể đi xa hơn đến mức nào. Họ muốn biết xem liệu cô 

ta có thể về nhà cùng họ đêm đó được không. Bạn thấy đấy, bọn họ có rất nhiều ý tưởng điên 

rồ, tuy nhiên đây lại là một chiến thuật lười biếng. Lười biếng đến nỗi làm tôi nhớ tới câu các 

cụ vẫn thường nói “Hãy sống sót hôm nay đã. Ngày mai chiến đấu tiếp”, được chứ. Đừng có 

chết vào ngày hôm đó. Ngay khi cô ta nói “Em hơi mệt, chắc em phải về nhà thôi” hay “Em 

buồn ngủ quá, ngày mai em còn phải đi làm, em phải dậy sớm mỗi ngày”. Tin xấu cho bạn 

đây: Bạn đã tự thổi bay cơ hội của mình. Bạn đã bị loại khỏi cuộc chơi rồi. Do đó, hãy nhớ tới 

câu tôi vừa bảo bạn “Hãy sống sót hôm nay đã. Ngày mai chiến đấu tiếp”, để cô ta ở lại đó và 

kết thúc buổi hẹn trước. Tất cả những gì diễn ra trong buổi hẹn đầu tiên chỉ nên là những cuộc 

trò chuyện ngắn gọn, chỉ là để cô ta quan sát bạn, theo dõi bạn, điều đó còn quan trọng hơn 

cả địa điểm mà bạn và cô ta gặp nhau. Chỉ có 2 người, đang ở bất kì đâu không quan trọng, 

trò chuyện trong những khoảnh khắc ngắn. Sau đó mới thu xếp những chiến thuật khác cho 

các buổi hẹn tiếp theo. Lưu ý là đừng có lên lịch hẹn trong buổi hẹn nhé, không bao giờ được 

lên lịch hẹn trong lúc đang hẹn hò, bạn cần phải đàn ông lên ở điểm này vì nó rất khó khăn 

đấy.  

Khi bạn cuối cùng cũng có được buổi hẹn đầu tiên với người mà bạn mong muốn. Bạn vượt 

qua được tất cả những sự thờ ơ và cuối cùng cô ta cũng đồng ý gặp bạn, và cô ta thực sự 

xuất hiện chứ không bơ bạn. Đây là điều khiến nhiều người cảm thấy choáng ngợp và họ bắt 

đầu không thể kiểm soát được bản thân. Tôi không trách họ ở điểm này, tuy nhiên, đã là học 

trò của tôi thì bạn thực sự cần phải kiểm soát bản thân, được chứ. Bạn cần phải kết thúc sự 

tương tác với cô ta và chính bạn phải là người làm điều đó, ngay khi bạn để cô ta làm trước, 

bạn bị loại. Kế hoạch mà bạn đề ra sẽ mất đi hiệu lực ngay, thậm chí mất đi khả năng bạn có 

thể gặp lại cô ta lần nữa. Cũng có thể là cô ta sẽ gặp lại bạn lần nữa đấy, nhưng cơ hội để 

bạn đi xa hơn mối quan hệ bạn bè sẽ không bao giờ xảy ra, bạn đã bị thổi bay từ lâu rồi.  

Bạn phải chứng minh mình là đàn ông ngay từ ấn tượng đầu tiên, bạn phải chứng minh bạn 

có cuộc sống bên ngoài cô ta ngay từ lần đầu gặp gỡ, bạn không cần thiết phải có bằng được 

cô ta ngay từ giây phút đầu tiên cả hai gặp nhau. Và cách để làm điều đó là kết thúc buổi hẹn 

trước, vì chưa có gã nào từng làm điều đó với cô ta cả, bạn cần phải là người đầu tiên làm 

điều đó. Đoán xem, cô ta sẽ bị bạn thu hút, cô ta sẽ nhìn nhận bạn khác biệt, cô ta sẽ nhìn ra 

bạn là đàn ông vì bạn không cần cô ta. 

Khi hẹn hò lần đầu với phụ nữ, tôi để ý nhiều người hành xử giống như đàn bà vậy, khá là ẻo 

lả là đằng khác. Họ toàn tập trung nói nhiều về bản thân chứ không phải người phụ nữ đang 

đối diện với mình. Họ không nghĩ thử xem là cô ta đang tìm kiếm điều gì trong buổi hẹn này. 

Và đây là lý do mà họ thất bại. Khi bạn hẹn hò với phụ nữ đẹp, bạn cần phải gạt bỏ cái tôi của 

bản thân sang một bên và tập trung vào cô ta, và chỉ cần đưa cho cô ta cái cô ta muốn, cái cô 

ta cần, đó là một người đàn ông. Đây là thứ mà phụ nữ muốn nhưng rất khó tìm thấy, đây là 

vấn đề nhức nhối của hầu hết phụ nữ đẹp, bởi vì họ gặp toàn mấy cậu con trai, họ không thực 

sự gặp được đàn ông. Họ chưa có cơ hội để gặp gỡ một người đàn ông thực thụ, cho nên 
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bạn cần phải là người đàn ông đó. Khi bạn đi chơi với cô ta, đừng giống hầu hết mấy gã kia, 

đừng xem đây là một buổi hẹn hò, hãy xem đây là một cơ hội để có dịp thực hành chiến thuật 

của mình, chiến thuật mà bạn đã học được và chiến thuật đó là gì? Đúng rồi đấy, đánh giá 

thấp cái tôi của cô ta xuống, chọt lỗ hổng vào cái tôi đó. Hãy nhớ tới những bài học mà tôi đã 

dạy trước đó, chiến thuật của bạn là khiến cô ta cảm thấy tự ti. 

Khi bạn hẹn hò lần đầu với phụ nữ đẹp. Bạn có khoảng độ 20 đến 25 phút để khiến những 

điều trên xảy ra. Tôi thường giữ buổi hẹn đầu diễn ra trong khoảng 30 phút (30 phút là khá 

nhiều rồi đấy), hãy tận dụng khoảng thời gian này để thực hành những sự tự ti, đánh giá thấp 

cái tôi của cô ta xuống và khiến cô ta tự ti, sau đó nói lời chào tạm biệt, có thể chúc cô ta ngủ 

ngon rồi té luôn, thu xếp buổi hẹn tiếp theo sau một vài ngày, nhưng dĩ nhiên là không có lên 

lịch hẹn trong buổi hẹn hôm đó nhé. Bạn sẽ chỉ nói điều đó với cô ta khi cả hai đã hoàn tất 

xong cuộc hẹn, cứ rời khỏi đó và về thẳng nhà. Đừng có ngồi đó một lúc xong đứng dậy bỏ 

về sớm rồi hỏi cô ta “Ngày mai em có làm gì không” rồi bạn kiểu muốn sắp xếp một buổi hẹn 

khác. Nó sẽ mất tác dụng ngay đó, bỏ đi, kết thúc buổi hẹn trước và cuốn gói ngay. 

Một chút ngoại lệ đó là trong suốt thời gian hai người trò chuyện, nếu bạn làm đúng, nếu bạn 

đảm bảo là mình đã và đang làm đúng, bạn đã cố tình hạ thấp giá trị cô ta xuống, chọt vài lỗ 

trên cái tôi của cô ta, chắc chắn đã khiến cô ta tự ti và bạn đã hoàn thành nhiệm vụ đó trong 

vòng 20 đến 25 phút, sau đó kết thúc cuộc hẹn. Lúc này, lỡ mà cô ta có nói trước “Em phải về 

rồi, em còn phải làm việc”, bạn cứ phản hồi “Ngày mai anh cũng phải dậy sớm, rất vui khi gặp 

em”. Đừng có nói kiểu “Oh, hôm nào mình hẹn nhau tiếp đi”. Đừng, đừng có ứng xử như đàn 

bà vậy, tất cả mấy ông đang cư xử như đàn bà vậy, ngừng ngay việc cư xử như đàn bà lại 

nhé, dừng ngay cái hành động đó lại. Bạn không phải là một đứa con gái, bạn là đàn ông, vì 

thế hãy cư xử cho đúng mực nào. Cô ta có thể phản hồi “Dạ, em cũng rất vui khi trò chuyện 

cùng anh”, bạn chỉ cần nói “Ok, cảm ơn em, anh cũng rất vui khi gặp em, lái xe về cẩn thận 

nhé”. Đó là tất cả những gì bạn cần nói, sau đó hãy rời đi. Bạn kết thúc sự tương tác đó trước, 

và bạn muốn hạ thấp cái tôi cô ta xuống, khiến cô ta cảm thấy tự ti. Đây mới là một buổi hẹn 

hò đầu tiên hoàn hảo, tỉ lệ bạn sẽ gặp lại cô ta sẽ tăng vọt lên, tỉ lệ mà cô ta không đặt bạn 

vào Friendzone cũng sẽ tăng cao, bởi vì bạn đã làm đúng, bạn đã thực hành chiến thuật mình 

đề ra, bạn thực hiện nó một cách nghiêm túc, có kỷ luật, có kiểm soát bản thân, kiên nhẫn và 

quan trọng hơn cả, bạn đã chứng tỏ mình là một người đàn ông - thứ mà cô ta không thường 

xuyên thấy được, do đó, cô ta sẽ gặp lại bạn. Nhớ nhé, luôn luôn kết thúc buổi hẹn trước khi 

cô ta làm điều đó. 
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BÍ MẬT SỐ 10: KHÔNG BAO GIỜ ĐƯỢC NÓI “ANH YÊU EM” VỚI 

PHỤ NỮ ĐẸP NẾU KHÔNG QUYỀN LỰC SẼ CHUYỂN SANG CHO 

CÔ TA 

Luôn luôn để cho phụ nữ nói ra mấy câu đó trước. Bạn sẽ muốn giữ câu nói đó lâu nhất có 

thể, câu “Anh yêu em” (I Love You). Bạn sẽ không bao giờ muốn nói ra câu này. Bạn sẽ muốn 

treo câu nói đó lên trên đầu cô ta lâu nhất có thể.  

Nếu một trong hai buộc phải thốt ra câu “I Love You”, thì đó nên là cô ta chứ không phải bạn. 

Giây phút mà bạn nói cho một người phụ nữ đẹp biết rằng bạn yêu cô ta, quyền lực của bạn 

đã vừa chuyển giao sang cho cô ta luôn rồi, và cô ta sẽ quay sang nghiền nát bạn, cô ta sẽ 

dùng nó để chống lại bạn, cô ta sẽ tìm lý do để thoát khỏi bạn, cô ta sẽ bắt đầu tìm kiếm những 

lựa chọn khác ngoài bạn, bởi vì bạn đã làm cho cô ta cảm thấy rằng: Cô ta đã chính thức có 

được bạn. Cô ta đã bắt thóp được bạn rồi. Bạn không bao giờ muốn nói câu “Anh yêu em” với 

phụ nữ đẹp. Bạn muốn cô ta nói ra điều đó với bạn mà thôi. Đây là viên đạn bạc của bạn đấy.  

Nhiều người trong số các bạn không thể nào kiềm chế nổi khi muốn nói cho phụ nữ đẹp biết 

rằng: Bạn yêu cô ta đến nhường nào, cô ta là người duy nhất của bạn và bạn muốn cưới cô 

ta, rồi cả hai có con với nhau blah blah blah.  

Trông các bạn như mấy thằng nhóc mới lớn vậy, thiếu đi rất nhiều sự giáo dục về vấn đề nam 

nữ, bởi vì không có ai dạy cho bạn Làm thế nào để trở thành một người đàn ông, một người 

đàn ông trầm tính và mạnh mẽ. Bạn không phải là con gái, cô ta mới là con gái. Bạn cũng 

không phải là phụ nữ, cô ta mới là phụ nữ. Hãy để cô ta được làm phụ nữ.  

Phụ nữ sẽ nói cho bạn biết rằng cô ta yêu bạn khi bạn chứng tỏ được bản thân là mình đàn 

ông, khi bạn làm được tất cả những gì mà tôi đã chỉ bạn trong cuốn Audio Book này. Làm 

được tất cả những điều đó, cô ta sẽ phải lòng và say mê bạn, được chứ. Bạn không bao giờ 

muốn nói với phụ nữ đẹp câu “Anh yêu em”. Bạn muốn cô ta nói câu đó với mình, và thậm chí 

sau khi cô ta nói ra điều đó, kiểu cô ta không thể kiềm chế được nữa và cần phải nói ra cho 

bạn hiểu “Anh ơi, em yêu anh, em yêu anh lắm”. Lúc này, đừng có trở nên yếu đuối và nói lại 

“Ôi, anh cũng yêu em, anh rất yêu em, anh mãi mãi yêu em”. Đây là biểu hiện của những gã 

không thể nào kiềm chế được bản thân, không được làm vậy nhé. Hãy cứ để cô ta nói “Em 

yêu anh”. Còn bạn, bạn chỉ cần phản hồi “Oh, em yêu”, và sau đó bạn ôm cô ta, nhưng mà 

không được nói ra câu đó đó. Cô ta có thể hỏi “Ủa, em vừa mới nói điều đó với anh. Nhẽ ra 

anh phải nói lại chứ”. Bạn chỉ cần nói “Em à, anh không muốn mọi thứ rập khuôn như vậy. 

Nghe nó rất là sáo rỗng, nó không có chút giá trị nào hết. Anh không muốn nói ra điều đó bởi 

vì em đã nói ra. Anh muốn mình nói ra điều đó bởi vì anh muốn nói”. Bạn sẽ muốn kiềm chế 

bản thân lại.  

Giờ thì đoán xem, điều này sẽ khiến sự hấp dẫn của bạn bay thẳng lên tầng bình lưu trên khí 

quyển, bởi vì cô ta đã quá quen thuộc với mấy gã kém cỏi, những gã không thể nào kiềm chế 

được việc nói ra tình cảm của mình, nói cho cô ta biết rằng cô ta là duy nhất đối với họ, rồi họ 

sẽ làm mọi thứ vì cô ta (Do chả có ai dạy họ về những điều này). Không một ai, không ai nói 

cho họ biết Làm thế nào để trở thành một người đàn ông trầm tính mạnh mẽ. Hãy cứ để cô ta 

nói “Em yêu anh” với bạn, và đừng bao giờ nói lại. Cứ treo ở đó như một viên đạn bạc, hãy 

kiểm soát bản thân. Chỉ cần chứng tỏ bản thân là một người đàn ông, lúc đó, cô ta sẽ luôn ở 

bên và yêu bạn, bạn không cần thiết phải nói ra câu nói đó đâu.  

Sẽ đến một thời điểm, khi mà cô ta muốn đá bạn vì bất kì lý do gì hoặc cô ta chỉ muốn rời bỏ 

nhưng bạn thực sự muốn giữ cô ta lại bên mình. Lúc này, bạn có thể mang câu nói này ra và 

sử dụng “Em à, có điều này anh muốn nói cho em biết”, “Điều gì anh?”, “Anh chỉ muốn cho 
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em biết rằng, dẫu cho anh chưa bao giờ nói ra, nhưng, Anh yêu em”. Não cô ta sẽ nổ tung 

lên, bạn có thể bồi thêm luôn “Ít ra thì đó là điều cuối cùng anh muốn nói với em”.  

Đừng lặp lại câu nói này thêm một lần nào nữa. Đừng lặp lại, chỉ nói 1 lần thôi. Giờ thì bạn sẽ 

muốn trở nên rất “keo kiệt hơn” với mấy từ “Anh yêu em”, bạn sẽ muốn trở nên bủn xỉn bởi vì 

“công lực” của nó quá mạnh. Đây thực sự là viên đạn bạc mà bạn có với cương vị là đàn ông, 

để mà bạn có thể treo lơ lửng nó trước mặt phụ nữ đẹp, bởi vì cô ta muốn bạn nói ra điều đó. 

Cô ta muốn nghe điều đó từ bạn vì cô ta đã quá quen với việc đàn ông nói cho cô ta nghe 

những gì cô ta muốn trong đời rồi, rất nhiều gã đàn ông đã phải lòng cô ta. Cô ta không hề 

muốn gã nào từ bỏ việc nói ra điều đó cả, và bạn phải là kẻ đó, vì cô ta sẽ không thể nào quên 

được bạn, cô ta sẽ thầm nghĩ “Mình chắc sẽ không bao giờ tóm được gã này”. Bạn muốn 

mình là một chàng lính đơn độc, một kẻ lang thang đơn độc, một kẻ không đi theo bầy mà 

thay vào đó, bạn chọn con đường của riêng mình.  

Bạn biết không, hơn 99% những gã kém cỏi sẽ là người đầu tiên nói ra câu này trước. Tin hay 

không thì tùy bạn. Bạn sẽ nghĩ đó thường là phụ nữ nhưng ngày nay, những gã kém cỏi mới 

là người luôn luôn nói “Anh yêu em” trước tiên. Tệ hơn là bọn họ còn có cảm giác như được 

là một người đàn ông. Họ cảm thấy rằng mình đã trở thành đàn ông thông qua việc nói cho 

phụ nữ biết là họ yêu cô ta. Không, đéo phải đâu, bạn đã bị lừa rồi. Bạn đang tập cho mình 

thói lười biếng, điều đó trái ngược hoàn toàn với việc lên kế hoạch, và kế hoạch mới là thứ 

bạn cần để thu hút và giữ phụ nữ đẹp trong đời. Bạn cần phải lên kế hoạch chứ không phải 

nói ra câu lười biếng kia. Không được hy vọng, không được lười biếng, mà phải là kế hoạch, 

chiến thuật và kỷ luật. Đây là cái giá phải trả, đừng chỉ ích kỉ nói về bản thân.  

Khi bạn muốn thu hút và hẹn hò với phụ nữ đẹp, bạn không thể nào khiến mọi thứ dồn vào 

bạn được. Mấy thứ ảo tưởng hão huyền về việc muốn cô ta trở thành vợ bạn hay đại loại vậy, 

bạn không thể chỉ tưởng tượng ra mọi thứ rồi mong nó xảy ra được, đặc biệt là trong giai đoạn 

đầu tán tỉnh.  

Khởi đầu luôn là nơi thất bại của nhiều người. Hầu hết bọn họ đã tự làm mình xẩy chân, bởi 

vì họ không có được sự chỉ dẫn bạn đang có. Họ cứ làm những gì mà họ cho là bản năng 

mách bảo nhưng có phải vậy đâu. Những hành động này là hệ quả từ những năm tháng bị 

tẩy nào, bị truyền bá bằng phim ảnh, bằng những bộ phim vẽ ra cảnh tưởng mấy thằng mọt 

sách thú nhận tình yêu của hắn ta với phụ nữ đẹp, và rồi sau đó cô ta đá thằng đểu cáng và 

đến bên thằng mọt sách. Hư cấu vl. Những thứ này chỉ có trên phim thôi. Còn thực tại thì bạn 

và tôi đều biết thừa, sẽ không bao giờ có cảnh đó. Chính mấy thằng đểu cáng mới có được 

gái đẹp. Nhưng tôi đã bảo với bạn rồi, bạn không cần phải trở thành một thằng đểu như vậy, 

bạn chỉ cần là một người đàn ông. Đấy là thứ mà phụ nữ muốn kiếm tìm khi họ hẹn hò với 

mấy thằng đểu. Họ không tìm những thằng muốn trở nên đểu cáng, họ chỉ đang tìm những gã 

có khả năng để trở thành đàn ông nhất mà thôi. Giờ thì hãy tưởng tượng nếu như bạn đã là 

một người đàn ông thực thụ, thì bạn sẽ là câu trả lời cho rất nhiều chị em phụ nữ đang cầu 

nguyện ngoài kia. Rất nhiều phụ nữ đẹp đang tìm kiếm một người đàn ông thực thụ. Và đây 

chính xác là những gì mà bạn muốn, vì thế bạn phải trở nên mạnh mẽ.  

Tôi biết là để làm được kỹ thuật này đòi hỏi sự quyết tâm và sự mạnh mẽ ở trong bạn, tôi biết, 

nó không hề dễ dàng, đặc biệt là khi bạn cuối cùng cũng hẹn hò được với phụ nữ đẹp. Bạn 

muốn nói cho cô ta biết bạn yêu cô ta đến nhường nào. Nhưng nghĩ lại mà xem, bạn chỉ đang 

yêu vẻ đẹp của cô ta thôi. Tình yêu của bạn, nó cũng chỉ là màu sơn mà thôi, tô vẽ lên thêm 

cho đam mê thực sự của bạn, vấn đề là bạn không được nói ra điều đó cho cô ta biết.  

Theo kinh nghiệm của tôi, giây phút mà bạn nói ra những từ này, bạn đã chuyển giao quyền 

lực cho cô ta, toàn bộ quyền lực mà bạn có luôn và tôi không quan tâm khi nào cô ta nói, miễn 

là cô ta nói ra trước thì bạn đã thành công khi bạn không nói ra điều đó. Sẽ có một ngày đột 
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nhiên cô ta bảo bạn “Anh ơi, em yêu anh, em biết là anh không thích nói ra điều này và chắc 

cũng không có ý định nói nhưng em chỉ muốn cho anh biết rằng, em yêu anh”. Và khi cô ta 

làm vậy, cô ta đang hy vọng bạn sẽ nói lại. Nhưng nếu bạn là một người tương đối thành công 

trong cuộc sống, hầu hết rất ít người khiến phụ nữ nói ra câu “Em yêu anh”, đặc biệt đó là phụ 

nữ đẹp, thì bạn vẫn phải kiềm lại, không được nói ra điều đó và tôi biết điều này không hề dễ 

dàng đối với bạn, không dễ đâu, bạn sẽ phải vấp ngã những lần đầu tiên, và có thể sẽ trượt 

chân nhưng tôi đảm bảo rằng bạn sẽ cứu được bản thân mình những năm tháng, thậm chí là 

cả thập kỷ rơi vào trạng thái thất vọng, vỡ mộng. Tâm trạng đó tôi đã phải trải qua rồi, tôi đã 

đi xuống con đường đó, con đường nói với ta cô ta rằng tôi yêu cô ta sau khi cô ta nói trước, 

và tôi ước gì thời gian có thể quay trở lại, tôi sẽ nói với bản thân mình rằng “Đừng nói ra, hãy 

giữ lại cho bản thân”, đừng nói ra điều đó, hãy để cho cô ta nói bao nhiêu lần cô ta muốn, còn 

bạn, có thể vào một đêm trăng xanh nào đó, bạn sẽ nói (có nghĩa là còn khuya nha em gái) 

Rất nhiều người ngày nay biến những từ này thành một từ rất thông dụng. Bạn biết đấy, đặc 

biệt là mấy gã đàn ông, mỗi lần mà người phụ nữ của họ nói “Em yêu anh”, “Anh cũng yêu 

em, em yêu”, “Anh yêu em, anh cũng yêu em”. Đàn ông lên nào, hãy chỉ đưa cho cô ta một 

cái nháy mắt, giống như phong cách miền viễn tây ngày xưa ấy, hãy đá nheo, nháy mắt một 

cách đầy nam tính rồi nói “Yeah, tuyệt vời”. 

Bạn có thể tương tác được nhiều hơn với phụ nữ mà không cần phải đáp lại 3 từ kia, được 

chứ, hãy làm cử chỉ ôm nhẹ cô ta sau khi cô ta nói xong, hoặc chỉ ngắn gọn “Anh cũng vậy”, 

một trong những câu phản hồi mà tôi thích nhất “Cũng vậy”, hạn chế việc lặp lại từ mà ai đó 

đã nói hoặc cũng có thể nói cách khác, ví dụ như cô ta nói “Em yêu anh”, bạn phản hồi “Đây 

là điều làm cho thế giới trở nên tuyệt vời hơn” xong rồi nhìn và lờ đi ngay. Đây chính xác là 

những gì mà bạn muốn bởi vì tác dụng của nó. Bạn sẽ muốn giữ khoảng cách, bạn muốn 

mình trở nên khó đoán, và bạn không bao giờ đưa cho cô ta cái mà cô ta muốn. Đúng, tôi biết 

là việc này sẽ khiến bạn trông như người xa lạ với cô ta vậy. Xa lạ tới nỗi mà rất nhiều người 

không muốn biết điều này và bạn biết không, họ sẽ không bao giờ hẹn hò được với phụ nữ 

đẹp nếu không chịu hiểu.  

Tôi biết các bạn đang nghĩ trong đầu “Thằng này nó đang nói gì vậy? Nó bị điên à”, nhưng tôi 

nói cho bạn nghe, với tư cách là người đã từng hẹn hò rất nhiều phụ nữ đẹp. Điều này không 

hề thay đổi đâu, từ trước đến nay đều vậy. Đây là sợi dây thần kinh chắc nịch mà phụ nữ nào 

cũng có. Đây là kỹ thuật luôn luôn có tác dụng lên tất cả bọn họ bởi vì họ rất đẹp và họ nhận 

được rất nhiều sự chú ý từ đàn ông. Và tôi đã nói với bạn là bạn cần phải tách biệt mình ra 

khỏi đám đàn ông đó đi, vì tất cả bọn họ không có gan để không nói “Anh yêu em”. Ngay khi 

phụ nữ đẹp đồng ý hẹn hò với họ, trong đầu họ đã nghĩ “Mày ơi, tao yêu con nhỏ này quá, tao 

không thể kiềm chế để nói cho nó biết”. Đó là điều cuối cùng trên đời này mà bạn muốn nghĩ 

tới, rõ chưa. Thứ duy nhất mà bạn nên nghĩ đó là: Làm thế nào để khiến cô ta nói điều đó với 

mình. Và cách để làm được điều đó, cách để hoàn thành được mục tiêu đó là chứng minh sự 

trưởng thành của bạn, kích hoạt cảm xúc trong cô ta, thử thách cô ta qua những việc: Chỉ ra 

cái sai của cô ta khi cô ta có những ý tưởng rất là đần độn, hạ thấp cái tôi cô ta xuống, khiến 

cô ta tự ti về bàn tay to hay bàn chân lớn, nụ cười méo hoặc tai nhỏ, được chứ, đó là cách 

mà bạn làm. Đây là những thứ đối nghịch hoàn toàn với những gì mà bạn đã được dạy khi 

còn bé, tất cả các bạn đã được giáo dục bởi những bộ phim truyền hình, rằng bạn phải nói ra 

3 từ đó, kể cả từ ba mẹ bạn, thầy cô bạn và xã hội, bạn cũng biết rồi đó, họ dạy bạn phải tôn 

trọng tất cả phụ nữ, bạn phải phục vụ họ, bạn phải cởi áo ra rồi đặt nó lên vũng nước để phụ 

nữ đi qua, bạn phải tặng cô ta bông hồng, những việc làm đó mới thể hiện rằng “Anh yêu em”. 

Bạn đã bị tẩy não bởi những thứ này, đây là những thứ giết chết sự thu hút với phụ nữ đẹp. 

bạn cần phải làm chính xác điều ngược lại. Và đây chính xác là thứ mà tôi đang dạy bạn, hãy 

làm ngược lại những điều trên.  
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Tôi là người duy nhất chỉ bạn làm thế nào để vạch ra chiến thuật, và cùng với sự kỉ luật của 

mình, sự kiên nhẫn, sự kiểm soát bản thân – đây là những đặc tính cũng thu hút phụ nữ không 

kém, thì không những một mà bạn sẽ có được cả một binh đoàn phụ nữ đẹp trong đời. Đây 

là cách mà bạn sẽ làm. Hãy áp dụng kỹ thuật của tôi và bạn sẽ thấy kết quả về cho bản thân. 

Nếu bạn từ chối kỹ thuật của tôi, bạn sẽ thấy thất bại, bạn sẽ thấy tại sao hầu hết nhiều người 

thất bại, bởi vì bọn họ chỉ đang làm ngược lại những gì mà tôi dạy bạn. Không bao giờ được 

nói “Anh yêu em” với phụ nữ đẹp, cứ giữ nó trên đầu cô ta như củ cà rốt vậy, càng lâu càng 

tốt. Đây là viên đạn duy nhất mà bạn có, và cô ta sẽ rượt theo và chạy theo bạn mãi mãi. Bạn 

không bao giờ được đưa nó cho cô ta, khoảnh khắc mà bạn làm điều đó, mọi thứ sẽ chấm 

hết. 

Khi bạn bước chân vào mối quan hệ với cô ta đủ lâu, trong một giây phút nào đó, bạn lỡ miệng 

nói ra câu “Anh yêu em” thì hãy nhớ rằng, chỉ nói 1 lần thôi và không được nói lại lần nữa. 

Đừng bao giờ biến nó thành câu nói đầy sáo rỗng mà bạn thường thấy trên phim ảnh khi mà 

người chồng hay gã bạn trai rời đi, khi tới cửa, anh ta hôn cô ta tạm biệt rồi nói “Anh yêu em” 

và cô ta nói “Em yêu anh” hoặc cô ta rời đi và nói “Em yêu anh” rồi bạn phản hồi lại “Anh yêu 

em” và điều này làm cho 3 từ kia trở nên sáo rỗng, nó chả có chút sức nặng nào cả. Bạn luôn 

luôn muốn những từ này phải có sức mạnh, phải có một lực tác động khi bạn nói ra nó. Vì có 

rất nhiều người trong cuộc đời cô ta, những gã mà cô ta đã hẹn hò, họ đều biến nó thành một 

cụm từ sáo rỗng. Bạn không bao giờ muốn rập khuôn như vậy khi bạn nói điều đó, bạn muốn 

nó phải khác biệt. Bạn muốn cô ta phải nhớ tới bạn, mãi mãi là như vậy. Nếu cô ta có ý định 

rời bỏ hoặc lừa dối bạn. Những thứ như thế này sẽ cứu bạn và khiến bạn giữ được vị thế 

quyền lực. Bạn sẽ luôn là thước đo để cô ta so sánh với những gã khác, bởi vì bạn là gã duy 

nhất chứng minh được rằng bạn là đàn ông. Bạn là gã duy nhất trong đời mà cô ta không thể 

nào khiến bạn nói ra những từ đó, và những từ đó sẽ không bao giờ trở nên sáo rỗng cả, bạn 

sẽ luôn là một người hùng bí ẩn trong trí óc cô ta mãi mãi. Và bất cứ khi nào bạn gọi cho cô 

ta, đoán xem, cô ta sẽ phản hồi. Bất cứ khi nào bạn muốn gặp cô ta, cô ta sẽ đi cùng bạn. Bất 

cứ khi nào bạn muốn gặp cô ta, cô ta sẽ đi và gặp bạn. Bởi vì người đó là BẠN. Đây là lúc mà 

bạn muốn cô ta nghĩ tới mình. BẠN đấy, chứ không phải mấy thằng yếu kém kia, không phải 

mấy thằng quỳ xuống trước cô ta và làm những việc y hệt nhau mà cả ngàn thằng cô ta gặp 

đều làm, họ trở nên yêu say đắm cô ta, quỳ trước chân cô ta. BẠN là kẻ khác biệt. Đây là thứ 

mà bạn luôn muốn. Đây chính xác là thứ mà tôi muốn dạy bạn. 
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BÍ MẬT SỐ 11: ĐỪNG BAO GIỜ HẸN HÒ PHỤ NỮ ĐẸP LÀ  

NHỮNG CÔ NÀNG TIỆC TÙNG 

Đây là những người phụ nữ thường xuyên ở hộp đêm, quán bar mỗi tuần. Đây là những người 

phụ nữ mà dân Pickup hay tất cả những trang hướng dẫn hẹn hò qua mạng đang dạy các bạn 

“Hãy ra ngoài và tiếp cận họ”. Họ đang dạy bạn hẹn hò với những người phụ nữ này. Đây là 

kiểu phụ nữ tệ hại nhất mà bạn muốn hẹn hò. Những cô nàng tiệc tùng này có cuộc sống rất 

hỗn loạn. Họ không ổn định về mặt tinh thần, cảm xúc và tài chính và họ sẽ hủy hoại cuộc đời 

bạn. Thế nhưng lại có rất nhiều người ngoài kia, dành thời gian hàng tuần để cố gắng tán tỉnh 

những cô nàng tiệc tùng. Nói lại lần nữa, đây là kiểu phụ nữ tệ nhất mà bạn để cô ta bước 

vào đời mình, cô ta sẽ hủy hoại cuộc đời bạn đấy. Cô ta sẽ khiến mọi thứ trở nên hỗn loạn và 

tất cả mớ hỗn độn đó chỉ cần một cô nàng tiệc tùng là đủ. Chỉ cần bạn khiến cho một trong 

những cô nàng đó có bầu, bạn sẽ lãnh đủ. Điều này sẽ hủy hoại cuộc đời bạn. Thế nhưng đây 

lại là kiểu phụ nữ mà dân Pickup hay mấy trang hẹn hò qua mạng lại đang chỉ cho bạn làm 

thế nào để tiếp cận và tán tỉnh họ. Đây không phải là kiểu phụ nữ mà bạn muốn tập trung vào. 

Chúng ta không hẹn hò với những cô nàng tiệc tùng. Chúng ta không cho phép những cô 

nàng này bước chân vào cuộc đời chúng ta bởi vì không chỉ cuộc sống của họ hỗn loạn mà 

tất cả những người xung quanh họ cũng hỗn loạn như vậy, tất cả những người bao quanh họ 

đều vậy, những người bạn của họ toàn là những kẻ mờ ám, không trung thực. Những cô nàng 

tiệc tùng có xu hướng giao lưu với những người có tính cách mờ ám, những người nghiện 

hoặc buôn ma túy. Nếu bạn bước chân vào mối quan hệ với những cô nàng tiệc tùng, ví dụ 

luôn là khi bạn bước chân vào mối quan hệ với cô ta, thì mỗi khi mà cả hai gặp vấn đề trong 

mối quan hệ, cô ta sẽ quay thẳng lại hộp đêm chứ cô ta không có ngồi xuống như người bình 

thường, những người phụ nữ tốt sẽ ngồi xuống cùng bạn và giải quyết vấn đề. Đấy mới là 

việc người bình thường làm, đấy là cách mà bạn xây dựng một mối quan hệ lành mạnh.  

Nhưng đối với những cô nàng tiệc tùng thì không như vậy, cô ta sẽ quay thẳng về hộp đêm, 

để tìm kiếm và thu hút những thằng nịnh hót nếu như có vấn đề gì đó xảy ra trong mối quan 

hệ giữa bạn và cô ta, mà bạn biết thừa là chả có mối quan hệ nào hoàn hảo cả. Đôi khi cả hai 

sẽ gặp gờ giảm tốc giống như lái xe vậy, đôi khi cả hai sẽ cần chút không gian riêng và suy 

nghĩ về mối quan hệ này. Đối với phụ nữ tốt, họ sẽ sử dụng thời gian đó một cách hiệu quả, 

phụ nữ tốt sẽ dành thời gian với gia đình của họ, họ sẽ đi xem phim với bạn bè, họ sẽ đi tới 

tiệm cà phê, làm một ly cà phê. Còn những cô nàng tiệc tùng thì sao, chạy về lại hộp đêm, họ 

không thể nào chờ được giây phút để quay trở lại hộp đêm, bởi vì họ muốn mình trở nên có 

giá trị. Họ cần biết rằng mối quan hệ mà họ có với bạn đang rạn nứt không phải do lỗi của họ, 

và cách nhanh nhất để giải quyết là quay trở lại hộp đêm và tìm những thằng nịnh hót rồi qua 

đêm và làm tình. Rất nhiều cô nàng tiệc tùng mà tôi gặp, khi họ bị cuộc đời dội vào mặt, họ 

quay trở về lại hộp đêm ngay lập tức, họ là những sinh vật dễ dụ về nhà nhất bởi vì họ đang 

trong trạng thái dễ bị tổn thương. Tâm trí họ đang rất bất ổn và không khỏe mạnh. Họ cần tìm 

tới mấy thằng nịnh nọt để giá trị của họ được tôn lên, bạn biết đấy, họ cũng chẳng cần phải 

thích mấy gã này hay có cảm thấy bị gã thu hút hay không. Họ chỉ cần ai đó nhận ra họ có giá 

trị là được. Dĩ nhiên là sáng hôm sau, họ cảm thấy bản thân hoàn toàn trở nên rác rưởi và tệ 

hại. Họ chạy về lại bên gã mà họ có vấn đề còn dang dở và họ cố gắng sửa chữa mối quan 

hệ với anh ta một chút, mọi chuyện có thể trông ổn thỏa vài ngày. Rồi đến khi mối quan hệ 

của cả hai tiếp tục gặp gờ giảm tốc. BOOM. Quay trở lại hộp đêm.  

Những bạn đã từng hẹn hò với những cô nàng tiệc tùng biết được rằng những gì tôi đang nói 

với bạn: đó là sự thật. Khi bạn bước chân vào một mối quan hệ nghiêm túc và có sự thỏa hiệp 

với phụ nữ, lẽ ra mọi thứ sẽ chỉ xoay quanh bạn và cô ấy, nhưng khi bạn có một mối quan hệ 

nghiêm túc với một cô nàng tiệc tùng, mọi thứ xảy ra sẽ xoay quanh giữa bạn, cô ta và những 
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cô bạn của cô ta, vì bọn họ cần có cái gọi là Đêm Của Chị Em. Đây là cái giá mà bạn phải trả 

khi hẹn hò với cô ta, cô ta và những cô bạn của cô ta phải có những Đêm Của Chị Em. Và tất 

cả các bạn kém cỏi ngoài kia. Tất cả các bạn đều đang tha thứ, chịu đựng cô ta, bạn cho phép 

bạn gái mình đi tụ tập như vậy, nhớ là tôi không có gọi những cô gái này là phụ nữ nhé, thì 

thật sự là bạn cần trợ giúp đỡ đấy người anh em ạ, bạn cần ai đó giúp bạn.  

Nếu bạn đang ở trong một mối quan hệ nghiêm túc và có sự thỏa hiệp với một người phụ nữ. 

Cô ta không nên ra ngoài quán bar hay hộp đêm, nhảy nhót và để cả đống gã hứng tình ở 

dưới sàn nhìn ngắm, rồi sau đó trở về nhà với bạn. Nó khiến bạn trở thành ai bạn biết không? 

Nó khiến bạn trông như thằng thảm bại vậy. Nó khiến bạn như thằng yếu kém, quỵ lụy vậy. 

Bạn không được cho phép điều đó xảy ra và tôi không có nói là chuyện họ đi tụ tập là sai trái 

hay là không được làm nhé. Nếu đó là thứ mà họ muốn, họ muốn tiệc tùng để quẩy tung óc, 

họ muốn nhảy múa, lắc mông thì cứ để họ đi đi, không sao. Tuy nhiên, đây không phải là một 

mối quan hệ nghiêm túc và có sự thỏa hiệp, nó không giống bất kì mối quan hệ nam nữ nào 

từng tồn tại cả, cô ta nên độc thân nếu muốn làm vậy. Bạn đừng tự biến mình thành gã bạn 

trai ngây thơ ngồi ở nhà chờ bạn gái về từ hộp đêm, nhìn cô ta bước chân vào cửa với nồng 

nặc mùi rượu vào lúc 2h30 hay 3h sáng (vì hộp đêm thường đóng cửa vào lúc 2h sáng hoặc 

2h30, mất tầm 1h để về nhà), giả định cô ta chưa ve vãn thằng nào nhé, giả định mấy cô bạn 

của cô ta chưa say khướt cắm đầu vào đâu nhé. Đây là những gì mà nhiều cô gái sẽ làm sau 

khi quẩy xong đó là họ quay trở về nhà ngay, họ muốn thể hiện cho bạn biết rằng, họ là phụ 

nữ tốt. Đây không phải việc làm của phụ nữ tốt, đây là việc của mấy con nhỏ ích kỉ chưa chắn 

chín, và có rất nhiều người trong số các bạn ngã vào cái bẫy này. Đây là một trong những lời 

cảnh tỉnh đáng báo động đấy.  

Có hai loại phụ nữ ngoài kia mà bạn sẽ tình cờ gặp được: Những cô nàng tiệc tùng và những 

cô nàng không tiệc tùng. Và bạn sẽ chỉ muốn hẹn hò với những người ở bậc thang phía trên, 

những bậc thang cao hơn: những người không tiệc tùng. Những cô nàng không tiệc tùng sẽ 

khiến bạn bớt hỗn loạn, bớt phản kháng hay chống đối và bớt đau đầu hơn trong mối quan 

hệ. Bất cứ khi nào có vấn đề xảy ra giữa cả hai, cô ta sẽ ngồi xuống và cố gắng giải quyết 

cùng bạn. Hoặc cô ta sẽ về nhà bố mẹ hay gọi cô bạn của mình để đi cà phê trò chuyện, có 

thể đi xem phim hoặc làm thứ gì đó để khiến đầu óc cô ta thoải mái. Đó là những việc mà 

người bình thường hay làm với một trạng thái tinh thần ổn định, đó là việc mà phụ nữ bình 

thường làm khi tinh thần họ ổn định. Còn kiểu phụ nữ tiệc tùng còn lại thì sao? Một khi có vấn 

đề xảy ra, cô ta sẽ né tránh “Không phải hôm nay”. Cô ta sẽ quay trở về lại hộp đêm, cô ta 

thậm chí còn không cần phải có ngoại hình đẹp, cô ta chỉ cần đến hộp đêm là ngay lập tức có 

được sự chú ý bởi vì bạn cũng biết cách hộp đêm hoạt động như thế nào rồi đấy. Khi phụ nữ 

đến hộp đêm, họ đã tự cho mình là những người nổi tiếng rồi. Họ ngay lập tức trở thành người 

nổi tiếng chỉ bởi họ là giới tính nữ. Chỉ có duy nhất một nơi trên hành tinh này mà bạn có thể 

thấy những em 4 hay 5 điểm tỏ ra như mình 9 hay 10 điểm. Cứ như đó là vùng chạng vạng 

vậy, những em 10 điểm thậm chứ còn cư xử như 20 điểm. Đương nhiên là không có điểm số 

20 nhưng mà họ tỏ vẻ y hệt như thế vậy. Đây là nơi thậm tệ để đến, là nơi tệ hại để tán tỉnh 

phụ nữ. Nhưng điều tệ hơn đó là những gì mà bạn học được qua mấy chương trình hướng 

dẫn hẹn hò trên mạng hoặc từ dân Pickup. Tôi đã từng thấy qua hết rồi, bao gồm cả những 

người đỉnh nhất trên thế giới, nơi mà họ tổ chức những buổi hội thảo không hề rẻ chút nào, 

rất đắt tiền. Nhìn chung thì thường họ sẽ tổ chức trong vòng 3 ngày, họ sẽ hướng dẫn bạn ra 

Bar và Hộp đêm để mà luyện tập với phụ nữ ở đấy, những cô gái hộp đêm. Đây là một trong 

những lỗi vô lý nhất mà tôi từng thấy trong thế giới hẹn hò, đó là họ dẫn bạn đến Bar và Hộp 

đêm để chọn mấy em gái tiệc tùng. Những cô gái này không dành cho bạn, những cô gái này 

sẽ hủy hoại cuộc sống của bạn. Có rất nhiều người không may tham gia vào mấy buổi hội 

thảo này, họ là những người không thường xuyên tiếp xúc phụ nữ, những người này chỉ đơn 
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giản là muốn cải thiện khả năng thu hút phụ nữ, họ chỉ muốn nói chuyện với phụ nữ tốt hơn, 

trơn tru hơn. Ngành nghề của họ thường là những kỹ sư phần mềm hay dân kế toán. Họ là 

những gã cực kì thông minh và trí tuệ nhé, tuy nhiên thì khả năng nhận thức xã hội lại rất kém, 

vì vậy họ mới đến những buổi hội thảo của dân Pickup hay mấy trang hướng dẫn hẹn hò. Và 

rồi kết cục mấy chương trình này đem họ ra Hộp đêm để luyện tập. Những cô nàng này, những 

cô nàng tiệc tùng này còn tệ hơn cả bầy sói đấy. Họ sẽ hủy diệt cuộc đời của bạn. Và với sự 

trỗi dậy của phong trào Pickup trong vòng 10 năm trở lại đây, tôi đã chứng kiến cả rồi, rất 

nhiều người ngoài kia đã không cần phải ném cuộc đời của họ vào trong này và cuối cùng họ 

đã làm vậy chỉ bởi vì họ gặp một vài em gái nào đó trong hộp đêm, họ luyện tập những kĩ năng 

tán tỉnh đã học được để dẫn cô ta về nhà. Điều tiếp theo bạn đoán đúng rồi đấy, cô ta có bầu 

và cô ta kêu gọi họ phải hỗ trợ cho đứa trẻ. Giờ đây, trong vòng 18 năm tiếp theo của cuộc 

đời, họ phải thanh toán mọi khoản tiền cho người mà họ đã được dạy để tán tỉnh.  

Tôi không dạy bạn điều đó, bạn không nên phí thời gian vào những cô nàng tiệc tùng, tại vì 

có rất nhiều phụ nữ ngoài kia không phải là những cô nàng tiệc tùng. Trong cùng thời điểm, 

họ có thể khó tìm ra một chút, nhưng họ vẫn ở ngoài đó. Đây mới là những người phụ nữ mà 

bạn muốn hẹn hò. Đây là những người phụ nữ tốt. Những người phụ nữ với đầy đủ giá trị. 

Đây là những phụ nữ được nuôi dạy đúng đắn và chuẩn mực. Còn phụ nữ là những cô nàng 

tiệc tùng? Đừng hẹn hò với họ, đừng hẹn hò, đừng luyện tập lên họ, đừng có theo đuổi họ. 

Điều này rất dễ dàng cho những bạn đang ngưỡng 30 tuổi hoặc hơn bởi vì bạn bắt đầu kiếm 

được nhiều tiền và bạn trở nên có trách nhiệm với bản thân hơn, bạn nhận ra rằng: Chỉ cần 

một quyết định ngu ngốc thôi thì cuộc đời của bạn sẽ bị hủy hoại, bạn dễ dàng né những cô 

nàng này. Tuy nhiên với những thanh niên tầm 20 tuổi đầu, những người không thể kiềm chế 

bản thân, họ chỉ muốn được lên giường mọi lúc mọi nơi và họ thấy hộp đêm cứ như là nhà 

máy đồ chơi to lớn vậy, như là nơi dành cho họ vậy. Và tôi nói điều này từ trải nghiệm của 

mình vì như tôi đã đề cập, tôi đã hẹn hò với hàng trăm phụ nữ, tôi đã hẹn hò rất nhiều những 

cô nàng tiệc tùng trong quá khứ, và nó dẫn tôi tới mấu chốt của vấn đề đó là tôi không thể nào 

đối phó với những thứ như thế này được nữa. Tôi không thể đối đầu được với sự hỗn loạn, 

những cơn đau đầu, tinh thần lúc nào cũng bất ổn. Tôi không thể chịu nổi những người bạn 

mờ ám của cô ta vì nhìn chung thì những người mờ ám thì hay giao du với những người mờ 

ám khác. Phụ nữ tệ giao du với phụ nữ tồi tệ khác. Mọi thứ luôn diễn ra như vậy. Phụ nữ tốt 

giao du với phụ nữ tốt. Tôi luôn nhận định rằng “Bạn cho tôi xem 5 người bạn của bạn và tôi 

sẽ nói cho bạn biết bạn là ai”, chỉ cần cho tôi biết 5 người bạn của bạn và tôi sẽ nói cho bạn 

biết bạn là ai. Và tôi dùng nó để nhận biết được sự giống nhau của phụ nữ. Tôi luôn sử dụng 

câu nói đó với họ vì tôi đã từng chia tay rất nhiều cô nàng tiệc tùng. Tôi không hề muốn gặp 

lại cô ta thêm lần nào nữa và cô ta hay nói kiểu như “Anh chả biết gì cả, anh chả biết gì về em 

cả”. Và tôi phản hồi “Ồ có đấy, tôi không những biết về cô thôi đâu, tôi đã từng gặp ít nhất 5 

người bạn của cô rồi, và tất cả bọn họ đều giống cô”. Đây là một bài học rất quan trọng mà 

những trang hẹn hò hay dân pickup sẽ không bao giờ dạy bạn. Họ sẽ không bao giờ dạy đâu 

bởi vì có rất nhiều hội thảo hướng dẫn cho nhiều người Làm Thế Nào Để Tán Tỉnh Phụ Nữ 

Trong Bar Và Hộp Đêm. Bạn có phân biệt được đâu là phụ nữ thường xuyên đến Bar, Hộp 

đem và phụ nữ không thường xuyên đến không? Và tôi biết thừa là bạn biết. Những người 

phụ nữ không thích đến Bar hay Hộp đêm là bởi vì họ đang muốn tìm kiếm một buổi hẹn hò 

đúng nghĩa, họ là những người phụ nữ tốt, bạn muốn có được mối quan hệ với những phụ nữ 

này, đây mới là thứ mà bạn nên tập trung. 

Rất nhiều người hỏi tôi “Anh biết đấy, Matt, tôi chỉ muốn ngủ với những cô nàng tiệc tùng thôi, 

tôi cũng không muốn một mối quan hệ nào với cô ta cả, chỉ là lên giường cùng nhau thôi”. Và 

đây mới là lúc nguy hiểm thật sự, chính các bạn, chính bạn là kẻ đầu tiên làm cô ta có bầu. 

Tôi chứng kiến nhiều chuyện xảy ra rồi, với cái phong trào pickup ngày càng tăng và nở rộ, tôi 
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đã thấy ngày càng nhiều người, chính họ là những người đầu tiên làm cô ta dính bầu và chốt 

hạ, bạn đã tự hủy hoại cuộc đời mình trong lúc nó còn đang phát triển, chính bạn phải chi trả 

mọi khoản chi cho cô ta trong vòng 18 năm tiếp theo của cuộc đời, và sẽ luôn luôn có một đứa 

trẻ đang bước đi trên hành tinh này căm ghét bạn chỉ bởi bạn không muốn trở thành một phần 

của mẹ nó.  

Bạn không được hẹn hò với những cô nàng tiệc tùng. Tôi cóc quan tâm cô ta ngon cỡ nào. 

Cô ta chỉ là sinh vật đang tự hủy hoại bản thân. Đừng để vẻ đẹp của cô ta đánh lừa bạn, và 

cô ta “thổi kèn” cho bạn một cách rất dễ dàng. Đúng, dĩ nhiên là vậy rồi bởi vì cô ta bị loạn 

thần mà. Tâm trí của cô ta không ổn định và cô ta “thổi kèn” cực kì giỏi luôn. Đúng, tôi nói luôn 

là rất nhiều trong số đó rất rất giỏi trong việc “thổi kèn” bởi vì họ rất cuồng nhiệt và tâm trí bấn 

loạn. Tuy nhiên, với tư cách là một người đàn ông, lại lần nữa, quay trở lại của việc trở thành 

một người đàn ông đó là bạn phải có trách nhiệm với cuộc đời mình chứ không phải hủy hoại 

nó, tôi không muốn thấy bạn phá hủy mọi thứ chỉ bởi bạn không thể kiếm soát hooc-môn hay 

cơn nứng của mình. Đây là điều rất khó khăn đối với những thanh niên 20 tuổi đầu so với 

những gã đã 30 tuổi. Những người rơi vào độ tuổi 30 họ vẫn bị kích thích và lên cơn nứng, 

tuy nhiên họ có trách nhiệm hơn bởi vì họ có quá nhiều thứ để mất, đây là những gã đã làm 

việc rất chăm chỉ để đạt được nhiều thành tựu trong sự nghiệp của mình, họ sẽ không ném 

bay mọi thứ chỉ bởi vài cô nàng tiệc tùng, bởi vì nếu họ làm vậy, họ sẽ nhận lấy kết cục không 

mấy tốt đẹp. Tôi đang ngồi đây và nói cho bạn rõ mồn một từng từ một đó là đừng hẹn hò với 

những cô nàng tiệc tùng, họ sẽ hủy hoại cuộc đời bạn đấy. Họ kết giao với rất nhiều phụ nữ 

tệ hại, hoặc là với những cô nàng tiệc tùng khác. Đúng vậy, những cô nàng tiệc tùng kết giao 

với những cô nàng tiệc tùng khác. Và một khi bạn bắt đầu dính vào, một khi bạn bước vào 

mối quan hệ với họ, họ sẽ bắt đầu những Đêm Của Chị Em, họ có thể chưa ra ngoài lúc đầu 

đâu, bởi vì họ muốn chắc chắn rằng họ có được bạn. Họ phải đảm bảo rằng bạn đã vào mối 

quan hệ, bạn đã được gọi đến, bạn đã yêu họ, bạn cảm thấy thoải mái. Và một khi bạn đã đạt 

tới mức độ đấy. BOOM. Đêm Của Chị Em.  

Tôi đã nghe rất nhiều người hỏi tôi “Tôi nên làm gì khi cô ta muốn ra ngoài đây, cô ta muốn đi 

nhảy, cô ta muốn nhảy”. Bạn đã bao giờ nghe cô ta nói như vậy chưa “Em chỉ muốn đi nhảy 

thôi mà. Sao con gái lại không được nhảy cơ chứ. Con gái có thể đi nhảy mà”. Nghe này, nếu 

cô ta muốn nhảy đến như vậy, cô ta có thể đi thẳng ra phòng khách. Bật nhạc lên. Vặn Volumn 

hết cỡ và nhảy muốn rớt đầu đi cũng được, đúng chứ? Cô ta có thể làm vậy mà. Nhảy bao 

nhiêu tùy cô muốn, nhảy cả ngày lẫn đêm cũng được. Làm ngay tại phòng khách. Nhưng vấn 

đề thực sự của việc nhảy trong phòng khác đó là không có gã nào ở đó cả, không có bất cứ 

đám đàn ông hứng tình nào cho cô ta sự chú ý hết. Thế bạn nghĩ tại sao phụ nữ thích đến 

hộp đêm? Họ không đến đó vì bạn đâu, họ cũng không đến đó vì đàn ông, đây là quan niệm 

sai lầm khá lớn mà nhiều mắc phải, họ nghĩ rằng phụ nữ đến hộp đêm để tìm gặp đàn ông, 

nhưng quan trọng hơn hết, họ đến hộp đêm để tìm kiếm sự chú ý. Họ muốn được chú ý đến. 

Và nếu cô ta đang ở trong một mối quan hệ nghiêm túc thì mắc gì cô ta lại phải cần sự chú ý 

từ những gã lạ mặt kia? Tại sao lại cần sự chú ý từ mấy thằng hứng tình đó làm gì trong khi 

cô ta đã có bạn trai đang chờ ở nhà. Điều này báo hiệu cho bạn biết có gì điều gì đó không 

ổn trong đầu cô ta. Đừng bỏ qua những thứ này chỉ bởi vì cô ngon, hiểu chứ. Mấy em này 

được gọi là Những Cô Nàng Nóng Bỏng Thảm Hại. Chúng ta không hẹn hò những em thảm 

hại như vậy, chúng ta không hẹn hò những cô nàng tiệc tùng, bởi vì cô ta kết giao với những 

cô nàng tiệc tùng khác, một khi mà bạn bước chân vào mối quan hệ với một ai trong số họ, 

sẽ luôn luôn phải có Đêm Của Chị Em trong thỏa thuận, sẽ luôn luôn như vậy. Và nếu bạn có 

vấn đề gì trong mối quan hệ của mình, cô ta sẽ quay trở lại ngay hộp đêm. Đây không phải là 

những người mà tôi dạy bạn để tán tỉnh, bởi vì hầu hết đây là những phụ nữ mà dân pickup 

và mấy trang hẹn hò qua mạng hướng tới để chỉ dẫn bạn. Nếu bây giờ bạn đang hẹn hò với 
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phụ nữ mà họ là những cô nàng tiệc tùng, và cô ta cần phải đi nhảy, cô ta cần phải có Đêm 

Của Chị Em với những cô bạn của mình, thì bạn cần phải thoát ra khỏi mối quan hệ này ngay 

bởi vì nó chỉ có thể làm tổn thương bạn thêm mà thôi. Nếu bạn cố và ngăn cô ta lại, nếu bạn 

thử ngăn cô ta đến hộp đêm và tôi thấy nhiều người đã cố thử rồi, cô ta sẽ bắt đầu gào lên 

“Anh kiểm soát em quá rồi đấy, anh đang ghen tỵ đấy à, anh đang kiểm soát và ghen tỵ quá 

mức rồi đấy”. Lúc này, sẽ có rất nhiều người yếu kém lộ rõ điểm yếu, họ sợ mất cô ta, họ hoàn 

toàn lùi lại và để cô ta đi “Thôi được rồi”. Không được làm vậy, nếu cô ta tiếp tục nói “Anh 

không tin tưởng em, anh chả tin em gì cả”, rất nhiều người lùi lại và chấp nhận trong khi việc 

họ nên làm đó là “Cô biết gì không, tôi không tin cô. Đáng lẽ ra tôi không nên hẹn hò với cô 

ngay từ đầu bởi vì cô là dạng tiệc tùng suốt ngày, và cô luôn luôn khiến cho mối quan hệ này 

tan nát, tôi không muốn cuộc đời tôi bị hủy hoại nữa. Sao cô không đến hộp đêm đó luôn đi 

nhỉ, tôi mong là cô sẽ tìm được thằng bạn trai mới, người đó chắc chắn không phải là tôi nữa 

đâu. Tạm biệt”. Hãy là một người đàn ông, và sau đó ra ngoài kia rồi hẹn hò những cô nàng 

không tiệc tùng, lúc này bạn sẽ thấy sự khác biệt cực kì to lớn. Mọi thứ trở nên tốt hơn rất 

nhiều lần. Nếu bạn muốn hẹn hò với những cô nàng tiệc tùng, bạn muốn học cách làm thể 

nào để tiếp cận phụ nữ ở trong Bar và Hộp đêm hay những thể loại tương tự để hẹn hò, thì 

tôi không phải là người mà bạn nên theo học nữa đâu, bởi vì tôi sẽ không dạy bạn cách để 

hủy hoại cuộc đời mình. Đừng hẹn hò với những cô nàng tiệc tùng, nhớ nhé! 
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BÍ MẬT SỐ 12: ĐỪNG HẸN HÒ VỚI MẸ ĐƠN THÂN 

Tôi đặt những người mẹ đơn thân cùng hàng với những cô nàng tiệc tùng, điều đó có nghĩa 

là bạn đừng nên hẹn hò với họ, họ cũng sẽ hủy hoại cuộc sống của bạn y hệt như những cô 

nàng tiệc tùng. Hầu hết mẹ đơn thân là những người rất vô trách nhiệm, chính họ đã đưa ra 

những quyết định nghèo nàn cho bản thân. Nhìn chung họ rất ích kỉ, họ không nghĩ cho bản 

thân ai khác ngoài mình cả, tất cả mọi thứ đều xoay quanh họ mà thôi, giống y đúc những cô 

nàng tiệc tùng. Đây không phải là những người phụ nữ mà bạn nên hẹn hò: mẹ đơn thân và 

những cô nàng tiệc tùng, bạn cần phải tránh xa khỏi họ. Tôi không cảm thấy ngạc nhiên mấy 

khi mà có rất nhiều chàng trai ngày nay hẹn hò với những cô nàng tiệc tùng và mẹ đơn thân 

trong khi có rất nhiều phụ nữ ngoài kia không phải là mẹ đơn thân hay không phải là những 

cô nàng tiệc tùng.  

Lý giải tại sao những người phụ nữ này rất tệ là bởi nội tâm bên trong họ, trước khi trở thành 

mẹ đơn thân hay những cô nàng tiệc tùng, họ không cho rằng những gã trai tốt xứng đáng với 

mình, những gã đối xử tốt với họ không xứng đáng với họ.  

Giờ thì quay trở lại các bạn, tôi cho rằng bạn cũng đang nghĩ giống tôi. Bạn xứng đáng có 

được một người phụ nữ tốt, đó là điều tuyệt vời dành cho bạn. Nếu bạn làm việc chăm chỉ, 

bạn biết chăm sóc bản thân và bạn là một người thành công hoặc bạn có tiềm năng để thành 

công, thì bạn xứng đáng với những gì mà bạn muốn và bạn không được hủy hoại điều đó, 

bạn cần phải bảo vệ tương lai của mình, bạn cần phải bảo vệ những thứ mà bạn đã tích lũy 

được bấy lâu nay trong cuộc sống bằng cách tránh xa những loại phụ nữ tệ hại. Nhiều người 

có thể thắc mắc rằng “Những cô nàng tiệc tùng và mẹ đơn thân? Ai tệ hơn nhỉ?”, và tôi nói 

luôn là họ đều như nhau cả thôi, kiểu phụ nữ tồi tệ hơn nữa chỉ có thể là những cô nàng vừa 

tiệc tùng vừa là mẹ đơn thân. Tin hay không tùy bạn, có cả đống ngoài kia, hàng đống phụ nữ 

ngoài kia là mẹ đơn thân và vẫn đi tiệc tùng, họ thuê người trông trẻ cho con của họ để họ có 

thể đến hộp đêm. Đây là những phụ nữ bạn không nên hẹn hò. Đây là những phụ nữ dành 

cho những gã thiếu thốn, vô giá trị, thất bại, mờ ám, không có tương lai, những gã chả làm 

được gì cho chính bản thân mình, những gã không có tham vọng, không có mục tiêu gì trong 

đời. Do đó phụ nữ dạng này không dành cho bạn đâu, đừng có cố thu hút họ, đừng có luyện 

tập với họ, đừng có tiếp cận họ. Bạn không muốn phải luyện tập khả năng tiếp cận phụ nữ 

của mình lên những người có tâm trí, tài chính và cảm xúc bất ổn, đó là những bà mẹ đơn 

thân và những cô nàng tiệc tùng.  

Rất nhiều người ngày nay đang sống dưới một cái tư duy khan hiếm, nghèo nàn, các bạn nghĩ 

trong đầu rằng chỉ bởi vì cô ta đẹp và nóng bỏng nên đây hẳn phải là người phụ nữ đẹp nhất 

mà bạn gặp trong đời rồi, do đó các bạn làm đủ mọi cách để cố gắng bước chân vào cuộc đời 

cô ta và bỏ qua hoàn toàn một sự thật đó là: cô ta là mẹ đơn thân, cô ta là những cô nàng tiệc 

tùng và cô ta sẽ hãm hại cuộc đời bạn đấy. Cô ta sẽ là rào cản cho ước mơ của bạn, mục tiêu 

của bạn, tiềm năng để có được một tương lai tốt hơn của bạn và trên hết, cô ta sẽ ngăn chặn 

việc bạn cơ hội để gặp những người phụ nữ tuyệt vời hơn cô ta, không phải chỉ một đâu mà 

chặn rất nhiều phụ nữ tốt hơn cô ta. Tôi đã từng gặp nhiều người đã mắc kẹt với những cô 

nàng tiệc tùng bởi vì họ đã lỡ làm cô ta có bầu, bạn biết gì không, rất nhiều người trong số họ 

hối hận về điều đó, họ đều muốn chạy đến và nói với tôi “Tại sao tôi không nghe lời anh nói 

trước đây cơ chứ. Đáng lẽ ra tôi nên nghe anh nói điều này sớm hơn”. Bạn thấy đấy, không 

phải bởi họ cố tình mắc kẹt với cô ta, mọi chuyện diễn ra chỉ bởi kết cục họ khiến cô ta mang 

bầu. Bạn không nên liên quan hay dính líu gì đến những người phụ nữ này. Tất cả cái giá phải 

trả chỉ cần qua một lần thử mà thôi. Bạn sẽ thấy hậu quả. 

Nếu bạn muốn khiến ai đó có bầu, đó nên là một người phụ nữ tốt chứ không phải mẹ đơn 

thân, không phải cô nàng tiệc tùng. Hai kiểu phụ nữ này không dành cho bạn, họ chỉ dành cho 
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những kẻ thất bại, những gã không có cuộc sống, không có tham vọng, làm những công việc 

tào lao. Có rất nhiều phụ nữ đẹp ngoài kia, rất đẹp đẽ, xinh xắn, tuyệt vời mà bạn có thể gặp 

gỡ, và nếu lỡ như có chuyện gì xảy ra, lỡ như bạn khiến họ có bầu, thì câu chuyện cũng sẽ 

hoàn toàn khác, mọi thứ sẽ ổn hơn rất nhiều chứ không phải với cô nàng tiệc tùng hay mẹ 

đơn thân. Bởi vì ít ra, cô ta sẽ cố gắng đương đầu với điều đó. Những cô nàng tiệc tùng thì 

không cố gắng như vậy đâu, cô ta sẽ quay trở lại ngay hộp đêm, còn với mẹ đơn thân, cô ta 

sẽ cực kì vui vì cô ta đã nhốt được bạn, giờ đây bạn sẽ phải thanh toán cho đứa trẻ, bạn cũng 

sẽ phải thanh toán cho con riêng mà cô ta đã có với thằng bạn trai cũ, cái thằng mà cô ta vẫn 

thường kể lể với bạn là thằng đầu đường xó chợ. Bạn biết đấy, những bà mẹ đơn thân rất 

muốn xé xác cái thằng mà đã khiến họ có bầu và để lại cô ta với đứa trẻ bơ vơ. Họ rất muốn 

băm hắn ra làm trăm mảnh. Nhưng đoán xem, ai chọn mấy thằng đấy? Ai là người có trách 

nhiệm ở đây? Bạn không hề muốn phải hẹn hò với những phụ nữ đã đưa ra những lựa chọn 

như thế này trong đời mà, đúng chứ? Đây là những lựa chọn hoàn toàn thiếu trách nhiệm. Tất 

cả mỗi một bà mẹ đơn thân mà bạn gặp, hãy hỏi cô ta chuyện gì đã xảy ra với bố của đứa trẻ 

và cô ta sẽ nói muốn xé xác hắn ra, mắng mỏ hắn, nói cho bạn biết hắn tệ bạc như thế nào, 

nhưng mà ai là người chọn thằng đấy. Cô ta chứ ai. Đây là những chủ đề chính của mấy bà 

mẹ đơn thân hay kể lể với bạn, đặc biệt nếu cô ta thực sự có sức hút.  

Bạn thấy đấy, có rất nhiều gã trai tốt đã đến bên cô ta và tỏ ý muốn chăm sóc cho cô ta, nói 

cho cô ta biết họ sẽ cho cô ta một cuộc sống tốt đẹp như thế nào. Nhưng cô ta không thèm 

mấy thằng trai tốt đấy. Tại sao ư? Bởi vì họ quá tử tế với cô ta, cô ta cần một thằng đểu, và 

rồi cô ta cũng được toại nguyện, cô ta đã có được một thằng đểu cáng, và hắn đã làm cô ta 

có bầu và cao chạy xa bay, hắn sẽ lại tiếp tục cặp với những em gái khác, từ em này sang em 

nọ, để lại cô ta ở đây với đứa trẻ, giờ cô ta mới bắt đầu kiếm tìm những gã trai tốt để có thể 

lo được cho cô ta và đứa trẻ, tuy nhiên, gã trai tốt đó sẽ không phải là bạn bởi vì bạn đang 

được tôi giáo dục về điều này. Tôi cảnh báo bạn, hãy tránh xa mẹ đơn thân, hãy tránh xa 

những cô nàng tiệc tùng, hãy tránh xa sự kết hợp nguy hiểm hơn nữa là những bà mẹ đơn 

thân tiệc tùng, đúng vậy, những bà mẹ đơn thân mà lại còn thích tiệc tùng, kiểu phụ nữ này là 

tệ nhất rồi, họ bỏ con cái ở nhà trong khi đến hộp đêm để quẩy. Họ đến hộp đêm để rồi lại gặp 

thêm nhiều thằng đểu cáng khác, gặp thêm nhiều thảm bại bởi vì họ không chịu được những 

gã trai tốt, những gã thật sự tốt với họ, họ không tài nào chịu nổi, họ muốn những thằng đối 

xử tệ bạc với họ. 

Bạn cũng biết đấy, đây là thực tại xã hội mà chúng ta đang sống, tất cả những bộ phim mà 

chúng ta xem, họ đều muốn biến mẹ đơn thân là những người hùng. Làm ơn, họ không phải 

là người hùng, họ là phản diện, họ là phản diện của xã hội này. Họ nuôi dạy những đứa trẻ 

mà theo thống kê cho thấy khi lớn lên, chúng toàn trở thành tội phạm, chúng trở nên bạo lực, 

chúng trở nên nguy hiểm cho xã hội, chúng chống lại xã hội và tất cả chúng ta đang phải đối 

mặt với điều này chỉ bởi vì sự ích kỉ của cô ta, chỉ bởi vì sự thiếu trách nhiệm, chỉ bởi vì cô ta 

không thèm những chàng trai tốt bụng, cô ta chỉ muốn những thằng đểu cáng. Cô ta chỉ cần 

thằng trai tốt chi trả những khoản tiền nhưng lại muốn cặp kè với thằng đểu.  

Một điểm thú vị mà tôi thấy ở mẹ đơn thân đó là cách họ dạy những đứa con trai, họ dạy 

chúng nó phải tôn trọng phụ nữ “Khi nào lớn lên, con phải tôn trọng tất cả phụ nữ nghe chưa, 

đừng như ba của con, đừng như ba của con chỉ muốn lên giường với mẹ mà thôi”. Đây là 

những gì mà những bà mẹ đơn thân dặn dò con mình dẫu cho cô ta có bao giờ quen gã nào 

tôn trọng phụ nữ đâu, cô ta chưa từng bị thu hút bởi những gã tôn trọng phụ nữ. Tôi vẫn hay 

nói với các bạn: Đây là lý do tại sao chúng ta chứng kiến một thế hệ của những thằng yếu 

kém nhất trong lịch sử ngày nay. Bởi vì tất cả những bà mẹ đơn thân ngoài kia, tất cả bọn họ 

đã nuôi nấng những đứa trẻ của mình phải tôn trọng tất cả phụ nữ. Những đứa trẻ này thật 

sự cần có cha, tất cả những đứa trẻ trên đời này đều xứng đáng có được cả bố và mẹ. Bởi vì 
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theo như thống kê bạn cũng thấy chuyện gì sẽ xảy ra khi đứa trẻ lớn lên mà không có cha rồi 

đấy. Bạn cũng chứng kiến được rằng những đứa trẻ này khi lớn lên trong xã hội, đặc biệt là 

khi nó còn đang tuổi teen, những chàng trai trẻ tuổi, chúng nó liên tục có thói quen xấu, chúng 

nó làm những việc trái với đạo đức, tính tình chúng nó trở nên dị biệt, chả giống ai, chúng nó 

trở nên mờ ám, nguy hiểm cho xã hội. Đoán xem chúng nó đến từ đâu: Những hộ gia đình mẹ 

đơn thân, bạn nghĩ chúng nó có cha không? Không, thậm chí không có một người đàn ông 

nào xung quanh chỉ dạy cho chúng cả bởi vì nếu có thì những đứa trẻ này sẽ không hành xử 

quái dị như trên. Chúng nó phải có một người cha, một người cha mạnh mẽ, dạy cho chúng 

về lòng danh dự, sự tôn trọng, giá trị đạo đức, sự kỉ luật, lúc đấy chúng nó mới không hành 

xử theo cái cách mà xã hội ngày nay không thể chấp nhận nổi. Chúng nó rồi sẽ thành mấy 

thằng giang hồ trẻ tuổi, quậy phá khắp mọi nơi. Mặc dù những bà mẹ đơn thân không nuôi 

dạy nó thành giang hồ, họ chỉ nuôi dạy mấy thằng yếu kém thôi, nhưng nếu nó không có cha, 

nó sẽ lạc lối. 

Bạn thậm chí cũng không nên làm bạn với những bà mẹ đơn thân bởi vì bạn không muốn 

mình bị cám dỗ vào đấy đâu và nó rất dễ xảy ra. Khi làm bạn với một người phụ nữ là mẹ đơn 

thân, cô ta có ngoại hình đẹp, hấp dẫn, chỉ xui cái là cô ta là mẹ đơn thân thôi, thì kiểu gì bạn 

cũng sẽ lên giường với cô ta nếu bạn không kiềm chế được bản thân. Đây không phải là ý 

kiến hay đâu anh bạn, bạn nên tránh xa những người phụ nữ này càng xa càng tốt. Tôi chia 

sẻ với bạn điều này là bởi tôi đã từng làm vậy, tôi thực sự đã từng làm như thế. Nếu tôi có thể 

quay ngược được thời gian, tôi sẽ nói với bản thân mình “Có rất nhiều phụ nữ đẹp khác mà 

mày có thể gặp và họ đang độc thân, họ không mắc sai lầm gì cả, họ là những người phụ nữ 

tuyệt vời đáng để mày bỏ thời gian và công sức ra, hãy dành nó cho họ chứ đừng cho những 

bà mẹ đơn thân”.  

Tôi không có vấn đề cá nhân gì chống lại những bà mẹ đơn thân mà tôi đã từng hẹn hò cả. 

Tuy nhiên, chúng ta cần phải nhận thức rõ, họ đã phạm sai lầm, tôi không muốn ở đấy và làm 

kẻ tiếp theo, bởi vì có rất nhiều phụ nữ ngoài kia không phạm phải sai lầm này. Họ không hủy 

hoại cuộc sống của họ, họ không quen mấy thằng thất bại và quay mũi đi với trai tốt. Tôi đặt 

những bà mẹ đơn thân trên cùng hội cùng thuyền với những cô nàng tiệc tùng, họ đều là kiểu 

phụ nữ sẽ gây nguy hiểm và làm hại cuộc đời bạn. Đây không phải là kiểu phụ nữ mà chúng 

ta theo đuổi. Đây là không phải là kiểu phụ nữ mà chúng ta tiếp cận. Đây là những phụ nữ đã 

phạm sai lầm, họ quen mấy thằng thảm hại, họ lờ đi những chàng trai tốt – những người thực 

sự đối tốt với họ. Tôi đang làm rõ ý đó là: họ thực sự không thể chịu nổi nếu bạn đối xử tốt với 

họ, họ không thích điều đó. Đầu óc họ rối tung cả lên như vậy đấy, họ không chịu đựng được 

khi bạn đối xử tốt với họ, họ muốn được bạn đối xử thậm tệ và nếu như bạn không làm được 

điều đó, họ sẽ không bị bạn thu hút.  

Đừng quen những phụ nữ kiểu này. Đây là những phụ nữ luôn luôn đến hộp đêm. Đây là 

những phụ nữ thích nhậu nhẹt với bạn bè mỗi khi tan giờ làm. Tôi chứng kiến rất nhiều rồi, họ 

không thể nào về nhà như người bình thường được, họ phải đi nhậu với bạn bè mình, họ phải 

đi quẩy mỗi khi tan giờ làm. Đây không phải là những người phụ nữ bạn muốn trong đời, cô 

ta không xứng đáng có mặt trong cuộc đời bạn. Trừ khi bạn là một gã hoàn toàn thảm bại, 

bạn chả có gì để làm, bạn không có tương lai, bạn không có mục tiêu, không có tham vọng và 

bạn chả quan tâm đến việc cuộc đời mình sẽ bị hủy hoại, vậy thì cứ làm đi, cứ hẹn hò với 

những phụ nữ dạng này, tôi đảm bảo họ sẽ hủy hoại giúp bạn. Họ sẽ khiến mọi thứ diễn ra 

nhanh hơn. Do đó, nếu còn tỉnh táo hãy nghe tôi. Đừng hẹn hò mẹ đơn thân. 
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BÍ MẬT SỐ 13: ĐỪNG BAO GIỜ ĐỂ PHỤ NỮ ĐẸP 

ĐIỀU KHIỂN BẠN 

Điều này có nghĩa là sao. Đó là đừng bao giờ để cô ta ra quyết định thay bạn. Đừng bao giờ 

để cô ta thuyết phục bạn đưa ra quyết định khác. Đừng bao giờ để cô ta thao túng bạn để rồi 

thay đổi quyết định của mình. Bạn thật sự cần phải đứng vững như một người đàn ông chứ 

không phải một kẻ kém cỏi, dễ lay động. Bởi vì nếu bạn để cô ta điều khiển bạn, cô ta sẽ mất 

thu hút dành cho bạn. Đã rất nhiều lần tôi chứng kiến một người phụ nữ bắt đầu điều khiển 

một người đàn ông bởi vì cô ta cảm thấy rằng: mình có thể điều khiển được anh ta. Nghe này, 

cô ta không bao giờ được có cái cảm giác rằng cô ta có thể điều khiển bạn, được chứ. Cô ta 

không được có cái suy nghĩ rằng cô ta có thể thao túng hay thuyết phục được bạn. Bởi vì một 

khi mà cô ta nghĩ mình có thể làm được, cô ta sẽ cố gắng thử làm điều đó và nếu như bạn bỏ 

qua cho cô ta, bạn để cô ta qua mặt thì đây là khởi đầu cho cái kết trong mối quan hệ của bạn.  

Là một người đàn ông, nhiệm vụ của bạn là phải duy trì được phong cách sống của mình, bất 

kể dù đó là người yêu của bạn đi chăng nữa, bạn cần phải duy trì điều đó, và cô ta sẽ phải tôn 

trọng bạn, dẫu cho cô ta không thích việc đó đâu, nhưng cô ta buộc sẽ phải tôn trọng bạn. 

Đừng sống cuộc sống vây quanh cô ta hay thu xếp lịch trình theo ý của cô ta. Đây là những 

gì mà mấy cậu nhóc làm. Đàn ông không làm vậy, đàn ông có cuộc sống riêng. Cô ta đáng ra 

nên sống cuộc sống xoay quanh lịch trình của bạn. Cô ta là phụ nữ, cô ta lẽ ra phải hỗ trợ bạn 

nhưng để làm được điều đó thì bạn cần phải biết dẫn dắt, cô ta sẽ không làm theo bạn nếu 

như bạn không thể dẫn dắt hay kĩ năng lãnh đạo của bạn quá kém cỏi.  

Đừng để cô ta ra lệnh hay lên mặt sai bảo bạn làm đủ mọi thứ giống như mấy gã trai trẻ ngày 

nay hay làm, rất nhiều người trong số họ không thể nào tự đứng lên chống lại những cô nàng 

ngang ngược đang hiện diện ở nhà. Những cô nàng ngược ngạo tự gọi mình là: Những người 

phụ nữ mạnh mẽ. Rất nhiều phụ nữ ngày nay thích tự gọi mình: “Tôi là một người phụ nữ 

mạnh mẽ”. Trước đây tôi từng đề cập tới đó là: phụ nữ mạnh mẽ thường có kết cục cô đơn, 

phụ nữ mạnh mẽ thường có kết cục kết đôi với những gã kém cỏi nhất ngoài kia, bởi vì không 

có ai khác sẵn lòng chu cấp hay hỗ trợ họ và họ cần một cái túi đấm, bao cát để hả dạ. Họ 

cần ai đó dễ chịu để mà có thể sai bảo và không phản kháng lại. Những kẻ kém cỏi mới là 

những người mà tôi thấy phụ nữ mạnh mẽ hẹn hò. Bọn họ luôn luôn nói rằng “Ôi, tôi không 

thể nào kiếm được một người đàn ông đích thực…”. Vấn đề ở chỗ là đàn ông đích thực không 

hẹn hò với phụ nữ tự gọi mình là phụ nữ mạnh mẽ. 

Việc cô ta kiểm soát bạn sẽ bắt đầu từ những thứ nhỏ nhất, cô ta sẽ bắt đầu thử bạn, ví dụ 

như khi cô ta muốn đi xem phim tuần này và mới nghe tên bộ phim thôi là bạn thật sự không 

muốn xem chút nào nhưng cô ta cứ nài nỉ “Đi mà, đi mà anh” và rồi bạn cũng “Thôi được rồi”. 

Và bạn tưởng là nó vô hại sao? Đây là lúc mọi thứ bắt đầu. Lần tiếp theo “Em muốn đi mua 

sắm cuối tuần này, có tiệm kia đang giảm giá giày đó anh, mình đi được không…”. Giống y 

hệt như một đứa trẻ vậy, lúc nào chúng cũng kéo bạn đến nơi mà chúng muốn, chúng thao 

túng bạn. Khi còn bé thì thường chúng ta rất thích thao túng bố mẹ mình để họ có thể mua đồ 

chơi hay nhiều thứ khác cho chúng ta, đây là cách tốt nhất mà hồi bé chúng ta có thể làm. 

Nhưng cuối cùng rồi chúng ta cũng buộc phải lớn lên, thoát ra khỏi những việc làm đó. Tuy 

nhiên, rất nhiều phụ nữ ngoài kia, phụ nữ đẹp ấy, họ rất thích những việc làm tội lỗi này, họ 

không chịu lớn. Họ ngay lập tức cố gắng thao túng bạn và kéo bạn đến nơi mà bạn không 

muốn. Bạn cần phải trụ vững ở điểm này và nói “Anh không muốn đến đấy”.  

Trong những tình huống mà khi phụ nữ đang cố điều khiển bạn, bạn phải đối xử với cô ta như 

một đứa trẻ vậy, bởi vì cô ta hành xử như một đứa trẻ. Hầu hết các bạn không thấy được điều 

đó. Khi phụ nữ cố điều khiển bạn, họ hành xử như những đứa trẻ, giống y hệt như khi chúng 

ta còn nhỏ, chúng ta cố gắng điều khiển bố mẹ mình. Phụ nữ sẽ dùng mọi cách, mọi kỹ năng 
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có thể để thuyết phục bạn, để thao túng bạn. Bạn không được để cô ta chạy thoát, bạn không 

được bỏ qua việc này, bạn cần phải trụ vững và cho cô ta biết “Em à. Dừng lại ngay !”. Đây là 

những điều mà bạn nói với con nít, đúng chứ? “Dừng lại ngay”, bạn hãy nói y hệt như vậy với 

cô ta, và cô ta sẽ phải tôn trọng bạn. Tôi đã từng nói trước đây đó là phụ nữ họ luôn luôn tìm 

kiếm hình tượng người cha trong đầu. Họ đang tìm kiếm hình tượng con đực có khả năng 

thống trị, người mà có thể đứng ra bảo vệ họ và sẵn sàng từ bỏ họ nếu như người đó không 

thích cách mà họ cư xử. Bạn phải khiến cô ta nhớ tới hình tượng bố mẹ nghiêm khắc mà cô 

ta chưa từng có trong đời. Đây là điểm mà các bạn không hiểu ở phụ nữ đẹp, đó là họ thật sự 

rất muốn bị kỷ luật, bị đưa vào khuôn phép, trẻ em cũng rất thích bị đưa vào khuôn phép. Họ 

có thích điều đó không? Không, nhưng nó thể hiện việc bạn quan tâm đến họ. Nó thể hiện ra 

rằng bạn là người biết đảm đương trách nhiệm. Nó thể hiện bạn là người dẫn dắt, và họ phải 

là người đi theo. Và nếu cô ta không chịu lắng nghe bạn và bạn sẵn sàng rời bỏ cô ta, thì bạn 

chỉ cần chứng minh được rằng mình có những đặc tính của đàn ông là đủ. Cô ta sẽ luôn luôn 

tôn trọng bạn giống như những đứa trẻ vậy.  

Bạn nghĩ tại sao ngày nay nhiều đứa trẻ không tôn trọng bố mẹ của mình nữa? Bởi vì những 

người bố mà họ có vô cùng bạc nhược và yếu kém, những người không thể dẫn dắt, những 

người cứ đưa cho chúng thứ chúng muốn. Bởi vì họ đang làm những thứ giống như xã hội 

ngoài kia đang làm, không có sự nghiêm khắc hay kỷ luật gì cả. Bạn đã từng thấy những gia 

đình mà không có sự nghiêm khắc hay kỉ luật chưa? Không có hình tượng một người đàn ông 

mạnh mẽ trong nhà. Chuyện gì sẽ xảy ra với những đứa trẻ, bọn chúng trở nên giống như 

quái vật vậy, đúng chứ, bọn chúng trở thành những con quái vật. Và chuyện gì xảy ra khi 

“những con quái vật” này trở nên lớn tuổi hơn, bọn chúng trở thành những tên tội phạm, bọn 

chúng trở thành những mối đe dọa cho xã hội, chỉ bởi vì không một ai có gan từng nói với 

chúng rằng “Dừng lại”. Không có ai một ai kỉ luật hay đưa chúng vào khuôn phép cả. Tất cả 

những người mà nó cố điều khiển đều bỏ qua cho nó vì nó rất giỏi trong việc thao túng và 

chúng nó cố gắng khóc lóc, rên rỉ cho đến khi bố mẹ nó nhượng bộ thì nó mới chịu dừng lại. 

Chỉ có một cách duy nhất mà bố mẹ nghĩ ra để khiến nó dừng lại đó là nhượng bộ nó. Đây là 

điều tồi tệ nhất mà bạn có thể làm đối với cả trẻ em lẫn phụ nữ, đặc biệt là những người phụ 

nữ mà bạn đang hẹn hò, nhất là phụ nữ đẹp bởi vì chắc chắn là họ sẽ làm điều này với bạn.  

Đây sẽ là một trong những bước ngoặt lớn của một thằng đàn ông. Khi bạn gặp một người 

phụ nữ đẹp, bạn phải cho cô ta thấy được bạn là đàn ông và chứng mình được sự trưởng 

thành của mình. Rất nhiều người thất bại ở điểm này, nhiều người thất bại bởi vì khi phụ nữ 

để ý đến họ rồi, họ trở nên cảm thấy thoải mái. Một trong những điều tồi tệ nhất diễn ra với 

bạn đó là khi bạn bắt đầu cảm thấy thoải mái về bản thân, bạn trở nên lười biếng, bạn bắt đầu 

khiến mọi thứ trở nên chậm rãi, bạn bắt đầu quên sử dụng những chiến thuật của mình, bạn 

quên mất việc phải trở nên đàn ông hơn và bạn bắt đầu nhượng bộ, chiều chuộng cô ta rồi 

bạn tự biến bản thân mình trở thành đàn bà lúc nào không hay. Mọi thứ lại một lần nữa khép 

lại và kết thúc.  

Đây là lý do mà tôi bảo bạn phải luôn luôn duy trì sự trưởng thành, sự nam tính ở trong mình, 

điều này cực kì quan trọng nếu như bạn muốn giữ cô ta, nếu bạn còn muốn giữ sự thu hút với 

mọi phụ nữ trong đời mình. Đây là một việc bắt buộc, bạn phải giữ được bản lĩnh đàn ông ở 

trong mình mãi mãi. Bạn không được bỏ qua cho cô ta, bạn không thể để cô ta chạy thoát mãi 

được mỗi khi cô ta hành xử như một đứa trẻ, mỗi khi cô ta cố kiểm soát bạn và bạn phải thực 

sự nhận thức được việc này. Cũng giống như cách mà những đứa trẻ hay làm, bố mẹ không 

thường xuyên nhận ra được việc mà bọn trẻ muốn làm, lũ trẻ rất muốn điều khiển bố mẹ mình 

nhưng chỉ là thụ động mà thôi và phụ nữ cũng vậy, họ thử làm những cách rất tinh tế để xem 

họ có thể qua mặt được bạn hay không. Và bạn phải thể hiện được mình là hình tượng có 

quyền thế ở đây, bạn phải thể hiện được sự nghiêm khắc của bậc làm cha làm mẹ, và đối xử 
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với họ như những đứa trẻ khi họ cố điều khiển bạn. Đây là cách tốt nhất mà tôi biết để giải 

thích với các bạn. Đừng để phụ nữ đẹp điều khiển bạn. 

Đặc biệt là khi các bạn đã vất vả đi một đoạn khá xa rồi, bạn đã thu hút được cô ta, bạn đã 

làm hết tất cả những việc tôi hướng dẫn, thì bạn càng không thể để cô ta điều khiển bạn được. 

Bạn không được trở nên lười biếng và cảm thấy thoải mái, không được trì trệ và rồi bắt đầu 

nhượng bộ cô ta. Một khi bạn bắt đầu chiều chuộng cô ta, bạn sẽ nhận ra vấn đề mình đang 

gặp phải đó là: bạn đã yêu cô ta – thứ mà tôi đã cảnh báo bạn trong những bài học trước, bạn 

không được thể hiện hay nói rõ ràng ý “Anh yêu em”, bạn phải luôn luôn treo điều đó lơ lửng 

trên đầu cô ta như củ cà rốt vậy, bởi vì trong một số trường hợp nó sẽ có ích, đặc biệt là khi 

cô ta đang cố điều khiển bạn. Bạn có thể nói với cô ta “Em thấy tại sao rất khó để anh có thể 

yêu em không? Em khiến anh rất khó để nói ra điều đó” và bạn phải cho cô ta biết việc cô ta 

đang làm là sai trái khi cô ta đang cố điều khiển bạn, đang cố thao túng bạn. Không được bỏ 

qua cho cô ta giống như những đứa trẻ vậy “Dừng lại, anh sẽ không tha thứ cho em chuyện 

này đâu”. Hãy là hình tượng nam quyền mạnh mẽ thiếu vắng trong cuộc đời cô ta, bởi vì đối 

với hầu hết phụ nữ, họ không có được điều đó, bởi vì hình tượng nam quyền mạnh mẽ ngày 

nay gần như tuyệt chủng, bạn cần phải là kẻ đó, và cô ta sẽ tôn trọng bạn. Đừng để cô ta ra 

lệnh hay lên mặt với bạn giống như những gã yếu kém ngoài kia, cô ta như những kẻ bạo 

ngược bé nhỏ tại nhà và sẽ càng ngày càng trở nên lớn dần lên nếu như bạn cứ tiếp tục để 

cô ta làm vậy, nếu như bạn không chịu đứng lên bảo vệ chính bản thân mình. Đây là những 

gì sẽ xảy ra nếu như bạn để bạn gái hay vợ mình luôn luôn qua mặt và thoát tội, cô ta sẽ càng 

ngày trở nên quyền lực hơn.  

Thật lòng thì bản thân tôi tin rằng: Phụ nữ rất ghét khi bạn để họ qua mặt, không chịu trừng 

phạt họ và không nói với họ là họ đang làm sai, không chịu sửa sai cho họ. Tôi hay sử dụng 

từ Kỷ Luật, đây là từ tôi hay dùng với trẻ em khi chúng bắt đầu hành xử không đúng mực. Và 

nếu như trong mối quan hệ của bạn mà cô ta bắt đầu hành xử như con nít thì bạn không được 

tha thứ cho cô ta điều đó. Bạn phải khiến cô ta dừng ngay cách hành xử trẻ con đó lại khi cô 

ta bắt đầu làm, đơn giản vậy thôi, hãy học cách nói KHÔNG với cô ta. Nếu bạn không muốn 

đi đến nơi mà cô ta nài nỉ, cứ thẳng thắn nói “Anh không muốn đi”. Nhiều khi những cô nàng 

này sẽ nổi đóa với bạn “Được thôi, nếu anh không đi thì em sẽ gọi anh Tuấn vậy”. Và cô ta cố 

tình đề cập đến tên gã nào khác nhằm khiến bạn ghen tị, bạn chỉ cần nói “Cứ làm những gì 

em thấy cần làm”, và nếu cô ta vượt quá giới hạn, cô ta thực sự làm điều đấy, hãy cho cô ta 

biết “Nếu em sẽ làm điều mà anh nghĩ em sẽ làm, mối quan hệ của chúng ta sắp đến hồi kết 

rồi đấy, suy nghĩ cho kĩ trước khi làm”. Nếu cô ta vẫn làm thì bạn cần phải cắt đứt với cô ta 

luôn. Nói lại lần nữa, bạn luôn luôn phải sẵn sàng để rời bỏ cô ta. Đây là điều rất khó khăn đối 

với nhiều người vì các bạn đang vận hành trong đầu cái tư duy khan hiếm, nghèo nàn, như 

kiểu cô ta là người phụ nữ tốt nhất cuối cùng trên trái đất này vậy và bạn phải khó khăn lắm 

mới gặp được cô ta và bạn không muốn quay trở về như trước kia. Bạn biết đấy, bạn đã nuôi 

nấng lối suy nghĩ, tư duy một cách khan hiếm và sợ hãi, bạn cần phải loại bỏ điều này ra khỏi 

đầu. Bạn cần phải có một lối tư duy thịnh vượng, phong phú rằng: Sẽ luôn luôn có nhiều phụ 

nữ đẹp để mình gặp gỡ và làm quen.  

Khi cô ta bắt đầu cư xử trẻ con và bạn cảm thấy rằng mình cần phải cắt đứt, hãy làm điều đó 

ngay đi, bạn cần phải nhìn về phía trước, hãy tìm kiếm những nhóm phụ nữ mà bạn sẽ gặp 

trong đời và chọn ra những người mà bạn muốn. Hãy sẵn sàng từ bỏ cô ta. Chính những gã 

không dám từ bỏ cô ta hay không để cô ta ra đi sẽ là những gã có kết cục bị kiểm soát hoàn 

toàn, và cuối cùng đằng nào họ cũng bị đá bởi vì họ đã thất bại trong việc chứng minh mình 

có khả năng không bị kiểm soát bởi cô ta, do đó cô cũng sẽ mất hứng thú và không còn bị họ 

thu hút nữa rồi bắt đầu kiếm tìm đối tượng khác. Cho nên đằng nào bạn cũng bị văng, nhắc 

lại lần nữa, khi tiếp cận phụ nữ đẹp, tôi không thể nào nói đủ nhiều, đó là bạn phải chấp nhận 
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luật chơi “Một là Sống. Hai là Chết” (Có được cô ta hoặc không gì cả). Đây là cách duy nhất 

để bạn có thể sống sót trong cuộc chơi này với họ bởi vì bạn có rất nhiều đối thủ, rất rất nhiều 

và cô ta thừa biết điều này. Nếu bạn muốn thành công với phụ nữ đẹp, bạn cần phải trang bị 

một lối tư duy đúng đắn, bạn cần phải xây dựng một hệ tư tưởng thịnh vượng, phong phú và 

dồi dào. Hãy ngừng ngay cái lối tư duy sợ hãi và khan hiếm đi vì nó sẽ chỉ dẫn bạn tới thất bại 

cùng với nỗi sợ mà thôi, nó sẽ khiến bạn mãi mãi sợ hãi trước phụ nữ bởi vì bạn sợ mình sẽ 

đánh mất cô ta, bạn sợ rằng mình sẽ không gặp được ai tốt như thế này nữa, bạn sẽ luôn 

luôn bị nỗi sợ đó bám theo và đây là điều mà rất nhiều người trẻ ngày nay gặp phải và đây là 

điều rất đáng buồn. Bạn thấy đó, họ tưởng rằng chỉ có một người phụ nữ họ gặp ngoài kia, họ 

nghĩ rằng cô ta là người tốt nhất đối với mình, trong khi chính cô ta sẽ là người đối xử với bạn 

như rác rưởi vậy, người mà sẽ trút giận lên đầu bạn, điều khiển bạn, phê bình, khiển trách 

bạn, nói với bạn rằng bạn toàn làm hỏng chuyện và bạn cứ tiếp tục ở lại với những người phụ 

nữ này chỉ bởi bạn sợ, bạn sợ rằng mình không thể nào làm được việc gì tốt hơn cả, nhưng 

thật ra lý do mà bạn sợ đó là bạn không biết mình phải làm gì do bạn thiếu đi sự chỉ dạy này, 

sự giáo dục mà bạn đang được tôi hướng dẫn, thứ sẽ giúp bạn trở nên mạnh mẽ hơn khi bạn 

rơi vào tình huống này trong tương lai, nó sẽ giúp bạn và bạn sẽ có thêm niềm tin vào bản 

thân mình “Tôi đã nhớ những gì mà Matt đã nói, hãy đá con nhỏ này và tiếp tục sống thôi”. 

Đừng để cô ta điều khiển bạn khi cô ta bắt đầu đối xử với bạn như trẻ con. Bạn là kẻ ra quyết 

định, bạn là đàn ông, bạn là kẻ dẫn dắt, cô ta chỉ là người cổ vũ, hỗ trợ bạn mà thôi. Đây là 

cách mà Tự Nhiên đã thiết lập cho chúng ta: Không bao giờ được để phụ nữ đẹp điều khiển 

bạn. 
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BÍ MẬT SỐ 14: ĐỪNG CỐ GẮNG LÊN GIƯỜNG VÀ BẠN SẼ  

THU HÚT ĐƯỢC VÔ SỐ PHỤ NỮ ĐẸP 

Đây có thể được xem là lý do hàng đầu khiến nhiều người thất bại trước phụ nữ đẹp. Đó là 

tất cả các bạn đều đang cố gắng lên giường và phụ nữ có thể cảm nhận thấy điều đó, cô ta 

thừa biết. Đừng cố gắng lên giường và bạn sẽ thành công trong việc chinh phục phụ nữ. Hãy 

sống cuộc sống của bạn chứ đừng xoay quanh cuộc sống của phụ nữ, đừng cố gắng chạy 

theo, kè kè cô ta mọi lúc mọi nơi để mong một ngày được lên giường như hầu hết mấy gã 

kém cỏi ngoài kia đang làm và bạn sẽ thu hút được vô số phụ nữ đẹp trong đời. Phụ nữ có 

thể cảm nhận thấy được những gã không cần đến họ, những gã không sợ hay không ngần 

ngại xúc phạm đến họ, những gã luôn thử thách chính kiến của họ, những gã dám nói với họ 

rằng ý kiến của họ thật sự ngớ ngẩn. Và với những lý do đó, phụ nữ có sức hút sẽ bu tới 

những gã này để mong được gã chấp thuận họ thay vì điều ngược lại. Tại sao ư? Tại vì những 

gã này không sợ rằng mình sẽ không ngủ được với phụ nữ, gã không phải là kẻ lúc nào cũng 

ra đường để cố gắng lên giường với ai cả.  

Đây là món vũ khí lợi hại nhất mà bạn có được một khi bạn biết mài dũa nó, một khi bạn học 

được cách ngừng ra ngoài kia và đu bám phụ nữ rồi cố gắng lên giường, nếu làm được bạn 

sẽ có được siêu năng lực vượt trội hơn tất cả, bởi vì hầu hết những gã ngoài kia đều đang cố 

gắng lên giường và phụ nữ họ thừa biết điều này. Khi bạn không cố gắng lên giường, bạn sẽ 

không có nỗi sợ hãi trong mình, sẽ không còn lo lắng khi tiếp cận và nói chuyện với phụ nữ 

đẹp mà nhiều người đã từng trải nghiệm. Chỉ cần bạn đừng nghĩ tới việc lên giường, bạn sẽ 

phản ứng một cách bình thường trở lại, bạn sẽ bắt đầu mở ra một cuộc trò chuyện đúng nghĩa, 

bạn không sử dụng những mẫu câu thoại mở đầu hay mấy cái thói quen của dân Pickup, bạn 

đơn giản chỉ trò chuyện mà thôi, đừng cố để đưa ai lên giường cả, chỉ nói chuyện vui vẻ với 

nhau. 

Hãy trò chuyện và đừng nghĩ ngợi gì nhiều, bạn phải xem thử bạn có thích cô ta hay không 

đã, và nếu như cô ta phát ngôn ra câu nào đấy ngớ ngẩn (chắc chắn sẽ xảy ra thôi), hãy chỉ 

rõ chỗ đó cho cô ta biết như cái cách mà bạn vẫn làm khi bất cứ ai nói ra những câu ngớ 

ngẩn. Đừng sợ hãi và đừng nghĩ ngợi linh tinh “Mình nên nói gì đó mà cô ấy muốn nghe”. Một 

khi bạn sợ hãi, đó là lúc bạn đang cố gắng lên giường với cô ta. Giờ hãy tưởng tượng điều gì 

sẽ xảy ra khi bạn bước ra đường và không bao giờ nghĩ tới việc lên giường với bất kì ai. Đây 

là một thử thách mà tôi hay đặt ra cho học trò của mình: Trong vòng một tuần, khi bạn bước 

ra đường đi chơi cùng bạn bè và ghé vào mấy quán bar hay quán nào đó tương tự (nhiều 

người thích đi bar), thì bạn chỉ được làm đúng một việc đó là giao lưu vui vẻ cùng bạn bè mà 

thôi, không được nghĩ gì đến việc lên giường, chỉ tập trung vào bạn bè mình, bạn có làm được 

không? Bạn muốn thử chứ? 

99% nhiều người chưa bao giờ thử qua việc này. Toàn bộ mục đích của hầu hết nhiều người, 

đặc biệt là vào dịp cuối tuần khi họ đi bar đó là: Họ đều muốn được lên giường. Thật khó khi 

họ không thể chỉ ra ngoài và vui vẻ cùng bạn bè của mình mà không nghĩ tới chuyện gì khác, 

không nghĩ tới việc tán tỉnh, gạ gẫm em nào, không cố lấy số điện thoại. Hãy ngừng ngay việc 

này lại và bạn sẽ thấy sự khác biệt to lớn đối với bản thân. 

Bạn sẽ không còn có cái năng lượng lo lắng khi vạch ra kế hoạch đối với phụ nữ đẹp. Bạn sẽ 

không còn sợ hãi phụ nữ đẹp nữa. Bạn sẽ không quan tâm, bạn sẽ không bận tâm điều bạn 

sẽ nói hay việc bạn sẽ làm, bạn sẽ chỉ là bạn, bạn sẽ trở lại là chính bạn lần nữa. Đây là một 

trải nghiệm tự do bởi vì bạn không cố gắng lên giường với bất kỳ ai cả. Bạn quay trở lại với 

bản ngã của mình, bản ngã trước khi phụ nữ dính líu tới và bước vào đời bạn rồi bắt đầu thay 

đổi ý định về hình mẫu mà bạn nên trở thành. Hầu hết những gã ngoài kia đang cố gắng thay 

đổi đặc tính cá nhân của mình thành hình mẫu mà họ nghĩ phụ nữ sẽ bị thu hút, trong khi việc 
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họ nên làm là trở thành chính bản thân mình. Và bạn thật sự cần phải tránh xa khỏi điều đó vì 

bạn sẽ không bao giờ thành công trong việc hẹn hò với phụ nữ đâu, đặc biệt là phụ nữ đẹp 

khi bạn có trong đầu mình cái tư tưởng như vậy. Bạn đã để cô ta định hình lại bạn, bạn đã để 

cô ta chi phối cách bạn nghĩ và người mà bạn nên trở thành, nhưng điều đó không hình thành 

nên bản thân bạn. Và cách để thoát ra khỏi tư duy này, để hồi sinh lại bản thân, phục hồi bản 

thân và lấy lại phong độ, định hình lại bản thân mình là ai và bạn ở đây để làm gì, đó là: Đừng 

cố gắng lên giường. Chỉ cần ngừng việc đó lại là được. 

Hãy ngừng nghĩ tới việc lên giường một lần trong đời thôi và bạn sẽ nhận lại được sức mạnh 

mà bạn từng có khi mới lớn lên. Đây là siêu năng lực tự nhiên, nó sẽ thổi bay tất cả các công 

thức tán tỉnh ngoài kia và siêu năng lực đó là: Ngừng ngay việc cố gắng lên giường. Khi bạn 

sống cuộc sống cho bản thân mình chứ không phải phụ nữ, khi bạn làm được điều đó, bạn sẽ 

thu hút được rất nhiều phụ nữ. Chẳng phải đây là điều rất mỉa mai sao khi mà bạn ngừng việc 

cố gắng lên giường thì bạn thật sự sẽ được lên giường nhiều hơn. Còn những gã ngoài kia 

canh me lên giường 24/7 thì không có được điều đó. Phụ nữ có thể cảm nhận thấy điều này 

cả dặm từ rất xa và bọn họ cảm thấy kinh tởm, họ muốn tránh xa những gã đó bởi vì gã chỉ 

chăm chăm muốn lên giường với cô ta.  

Đây là một trong những điều mà tôi đã từng nói với bạn trước đây. Khi bạn gọi điện cho phụ 

nữ đẹp lần đầu tiên và cô ta thật sự bắt máy, cô ta đã đoán biết được bạn sẽ mời cô ta đi chơi 

vì đó là điều hay diễn ra nhất khi cô ta nói chuyện với đàn ông trong lần đầu. Giờ hãy thử 

tưởng tượng bạn cũng nói chuyện với cô ta như vậy nhưng bạn sẽ nói ngắn gọn và không rủ 

cô ta đi chơi, bạn không chơi trò mà ai cũng làm – đây cũng là thứ bạn muốn. Khi bạn có được 

cuộc hẹn với cô ta và cô ta thật sự đến điểm hẹn, cô ta đã dự đoán trước bạn sẽ muốn hôn 

cô ta, cô ta đã đoán biết được bạn sẽ cố gắng đụng chạm và khi bạn không làm những việc 

trên, cô ta sẽ bị sốc vì bạn chỉ ngồi đấy và không cố gắng để lên giường với ai cả. Vì vậy, 

đừng cố gắng làm điều đó. Và trên hết là đừng bao giờ lên kế hoạch hay để nó trong đầu bạn 

luôn, đừng cố gắng lên giường. Rất nhiều người ngày nay, bạn biết đấy, họ trở nên rất khéo 

léo trong việc này. Tuy nhiên, phụ nữ có thể thấy được điều đó cả dặm từ đằng xa đó là bạn 

chỉ muốn lên giường, cho dù có khéo léo như thế nào đi chăng nữa thì từ những chi tiết nhỏ 

nhất cũng đều thể hiện ra được việc đó.  

Một gã đàn ông làm việc văn phòng đứng lại tại quầy thử đồ của một cô gái xinh đẹp, ngồi 

xuống và bắt chuyện với cô ta. Cô ta biết thừa là gã đang muốn lên giường. Một gã nào đó 

ngoài kia luôn luôn nói “Tôi tôn trọng tất cả phụ nữ”, gã chỉ muốn lên giường với phụ nữ mà 

thôi. Hãy ngừng ngay việc này lại, đừng bao giờ cố lên giường với ai cả. Hãy sống của sống 

của bạn chứ đừng lệ thuộc vào phụ nữ. 
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BÍ MẬT SỐ 15: PHỤ NỮ ĐẸP MUỐN MỘT GÃ ĐÀN ÔNG 

CHỨ KHÔNG PHẢI MỘT THẰNG BÉ 

Đây là vấn đề cực kỳ quan trọng khi bạn gặp gỡ một người phụ nữ đẹp, đó là: Bạn phải cư 

xử như một người đàn ông, bạn phải khái quát sự nam tính của mình ra bên ngoài, bạn phải 

duy trì sự trưởng thành của mình bởi đây là những đặc tính bạn bắt buộc phải có nếu muốn 

thu hút và giữ phụ nữ đẹp trong đời. Phụ nữ đẹp mong đợi bạn hành xử như một người đàn 

ông chứ không phải điệu bộ ẻo lả như nhiều gã ngày nay hay thể hiện. Hầu hết nhiều người 

ngày nay đi đứng như đàn bà, ăn nói như đàn bà, vồ vập như đàn bà, họ không thể ngậm 

miệng lại. Bọn họ đã bị tẩy não từ khi mới lọt lòng rồi, tất cả mọi thứ xung quanh, khi họ lớn 

lên, họ đã bị truyền bá hàng năm trời bởi những bộ phim Hollywood, nói với họ rằng tất cả đàn 

ông đều xấu xa, tất cả đàn ông đều là lũ hiếp dâm, tất cả đàn ông đều là những kẻ bạo hành. 

Chính vì lẽ đó rất nhiều người ngày nay, từ trong tiềm thức, họ đang tự lụi bại, đánh mất đi 

những đặc tính chỉ có ở nam giới của mình bởi họ muốn được xã hội chấp thuận và họ không 

muốn xúc phạm đến bất kỳ ai. Không may thay, những gã này không nhận ra rằng những đặc 

tính mà bọn họ từ bỏ lại chính là những đặc tính khiến cho phụ nữ cực kỳ bị thu hút. Họ đang 

làm lụi bại, từ bỏ đi những điểm thu hút to lớn nhất mà mình được tạo hóa ban cho từ khi sinh 

ra, những đặc tính có thể thu hút được những người phụ nữ nóng bỏng nhất trên hành tinh 

này. Họ đánh mất nó, họ chối bỏ nó. Đây là lý do mà tôi dạy các bạn, không chỉ là Làm thế 

nào để thu hút được phụ nữ đẹp mà còn có thể Làm thế nào để lấy lại sự trưởng thành, sự 

nam tính ở trong bạn.  

Bởi vì bạn không thể nào, bạn không thể thành công trong việc thu hút và hẹn hò phụ nữ đẹp 

nếu không chứng tỏ được bạn là một người đàn ông, cư xử như một người đàn ông. Tin hay 

không thì tùy bạn, hầu hết những gã ngày nay không còn là đàn ông, họ không phải là đàn 

ông nữa, họ là những cậu bé. Tôi có thể khẳng định trên 90% những gã ngày nay trong xã hội 

không còn là đàn ông mà chỉ là những cậu bé và đây là vấn đề, vấn đề rất nghiêm trọng là 

đằng khác. Nếu bạn muốn hẹn hò với phụ nữ có sức hấp dẫn, bạn cần phải trở thành một 

người đàn ông. Bạn cần phải để cậu bé bên trong mình chết đi, bởi vì bạn sẽ không thể nào 

trở thành một người đàn ông nếu bạn không để cậu bé chết đi. Cho đến khi bạn giết nó đi, 

cho đến khi bạn giết cậu bé bên trong mình, nếu bạn vẫn chưa làm thì người đàn ông ở trong 

bạn sẽ không thể nào sống sót được. Và nếu bạn không làm được điều đó, bạn sẽ không bao 

giờ có thể thu hút và giữ được những người phụ nữ đẹp bên mình, bạn sẽ không bao giờ có 

thể hẹn hò được với họ bởi vì họ muốn một gã đàn ông chứ không phải cậu bé và bạn sẽ 

ngay lập tức nhận ra vấn đề này trong cuộc sống ngay thôi, bạn sẽ bắt đầu lúng túng, bối rối 

và bực bội vì bạn đang nhìn cuộc sống dưới góc nhìn, tâm lý của một cậu bé. Và bạn mang 

tâm lý này để cố gắng sống sót trong thế giới của người lớn, buộc phải ra quyết định như 

người lớn và bạn nhận ra là nó không hiệu quả chút nào. Đây là lý do tại sao nhiều người 

ngày nay cảm thấy bối rối và lạc lối, đó là vì họ cảm thấy lúng túng không biết điều gì tạo nên 

một người đàn ông, họ không còn nhận ra được nữa, họ bối rối không biết về sự trưởng thành 

của chính mình do xã hội và truyền thông hay những người ngoài kia đang bảo họ một đằng 

nhưng bản năng của họ lại mách bảo một nẻo. Và tôi ở đây để làm rõ sự rối rắm lẫn lộn trong 

bạn đó là: Bạn cần phải trở thành một người đàn ông. 

Bạn cần phải phát triển những phẩm chất nam tính ở trong mình, bạn cần phải nắm bắt lấy 

chúng. Bạn cần phải thể hiện chúng ra bên ngoài, để cho xã hội ngoài kia thấy được bạn là 

đàn ông và bạn tự hào mình là một người đàn ông, bạn sẽ không để mất đi những phẩm chất 

đàn ông của mình bởi vì đó là những đặc tính sinh tồn được Tự nhiên ban tặng từ khi bạn 

sinh ra và bạn rất cần chúng, nó sẽ giúp bạn thu hút được rất rất nhiều phụ nữ đẹp trong đời. 

Hãy nhìn xem những gì đã xảy ra đối với những gã đang làm lụi bại đi phẩm chất nam tính 
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của mình ngày nay. Bạn biết tôi đang nói đến ai mà, họ là những gã đi đứng rất ẻo lả, cư xử 

như đàn bà, ăn nói như đàn bà, họ không muốn xúc phạm đến phụ nữ, họ sợ hãi phụ nữ, họ 

cố gắng để được xã hội chấp nhận, nhìn những gã đó xem, họ đang hẹn hò với những ai, bạn 

muốn biết họ đang quen những ai không? Cứ nhìn đi, họ đang hẹn hò với mấy em chỉ có 4, 5 

hoặc 6 điểm, thậm chí có người còn chả với tới được những em đấy, do vậy cũng có rất nhiều 

trong số đó độc thân vì họ còn không thể nào có được những em 4,5 hay 6 điểm, họ đơn độc, 

lẻ loi. Họ không thể nào với tới phụ nữ bởi vì phụ nữ chỉ muốn đàn ông, đặc biệt là phụ nữ 

đẹp – đối tượng mà chúng ta đang nhắm tới. 

Họ mong đợi bạn trở thành một người đàn ông chứ không phải một cậu bé. Họ mong đợi bạn 

ra quyết định, họ mong đợi bạn dẫn dắt họ. Đấy là việc mà đàn ông làm. Cậu bé không thể ra 

quyết định, những cậu bé thường ngay lập tức quay sang hỏi bạn bè để được hướng dẫn 

hoặc quay sang phụ nữ để được giúp đỡ, được cho lời khuyên và ý kiến – thứ mà tôi đã nói 

bạn trong những bài học trước đó là không bao giờ được hỏi lời khuyên hay ý kiến của phụ 

nữ bởi vì họ sẽ mất đi sự tôn trọng dành cho bạn với tư cách là một người đàn ông. Rất nhiều 

người trong số các bạn nghĩ đó là việc làm vô hại nhưng mà không phải đâu. Phụ nữ mong 

đợi bạn có câu trả lời với tư cách là một người đàn ông và nếu như bạn không thể làm được 

điều đó thì bạn cần phải ra ngoài kia và tìm cho ra câu trả lời, tự tìm tòi và giải quyết dựa vào 

khả năng của bản thân, đây là một phần trong việc trở thành đàn ông, đó là không được khiến 

phụ nữ thành bác sĩ tâm lý của bạn – cũng là bài học mà tôi đã nói trước đây, đừng làm những 

việc mà nhiều gã vẫn hay làm đó là đợi chờ một cô nàng nào đó đến bên đời bạn, để bạn có 

thể bộc lộ ra hết những ký ức tuổi thơ, những khung bậc cảm xúc cất giấu bấy lâu này và xem 

cô ta như bác sĩ tâm lý, như bác sĩ trị liệu, mong muốn cô ta sẽ khiến bạn cảm thấy tốt hơn, 

mong cô ta sẽ cho bạn mà cái ôm và nói với bạn rằng “Mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi”. Đây 

không phải là việc của cô ta, đây là phần việc của bạn, phần việc để bạn trở thành đàn ông, 

và phần việc đó là “thắt lưng quần cho chặt” rồi đi tìm cách giải quyết vấn đề của mình “Làm 

thế nào để mình ngừng cảm giác này làm, làm thế nào để mình có thể tìm ra được câu trả 

lời”.  

Khi bạn thể hiện ra cho phụ nữ thấy (Đặc biệt là phụ nữ đẹp) rằng bạn là kẻ độc lập, bạn là 

kẻ tự chủ và bạn không cần phụ thuộc vào bất kỳ ai ngoài bản thân mình, ngoài sự sáng tạo 

của mình, ngoài bản năng của mình. Đoán xem, cô ta sẽ bị bạn thu hút một cách phi thường, 

bởi vì tỷ lệ mà cô ta gặp được ai đó giống như bạn là rất thấp và đây là vấn đề nhức nhối bởi 

hầu hết những gã ngoài kia toàn yếu kém cả và họ sẽ bị sốc khi gặp một người biết tự chăm 

sóc cho bản thân và người phụ nữ của anh ta, anh ta không lệ thuộc vào họ, anh ta không 

dựa dẫm vào họ, anh ta không cảm thấy may mắn khi có được họ giống như nhiều gã yếu 

kém thường nói “Ôi, tôi là người đàn ông may mắn nhất trên hành tinh này” khi anh ta có bạn 

gái.  

Phụ nữ đáng ra nên cảm thấy may mắn khi ở cùng bạn chứ không phải chiều ngược lại, bạn 

không bao giờ được có cảm giác “Ôi mẹ ơi, con là người may mắn nhất quả đất này”, trông 

sẽ rất giống đàn bà, hãy là một người đàn ông xem nào.  

Tôi nói với bạn ra những điều này không phải để khiến bạn cảm thấy tồi tệ với bản thân mà 

để nhắc nhở bạn cảnh tỉnh khi nói ra những câu nói như vậy. Nếu trông bạn giống như đàn 

bà thì phụ nữ sẽ không bị thu hút đâu, không có sự thu hút nào truyền đến họ cả. Bạn đã mua 

cuốn Audio Book này để học hỏi Làm thế nào để hẹn hò với phụ nữ có sức hấp dẫn và tôi 

đang làm điều đó ngay đây. Nhiều bài học sẽ rất khắc nghiệt, nhiều bạn chưa từng quen với 

những thứ khắc nghiệt, các bạn đã quá quen với cảm giác thoải mái nhưng đó chỉ toàn là 

những lời rác rười mà mọi người nói cho bạn mà thôi, họ chỉ nói những thứ bạn muốn nghe. 

Đó là lý do tại sao nó dẫn bạn đến chỗ tôi. 
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Tôi sẽ nói cho bạn biết những điều mà bạn không muốn nghe nhưng đó là thứ mà bạn cần 

phải nghe, những thứ thực sự hiệu quả và có tác dụng. Bạn biết đấy, tôi cũng đã học những 

thứ này từ phụ nữ mà tôi đã trải nghiệm. Đây không phải là thứ gì đó mà tôi tự gợi ra trong 

chuỗi ý kiến của mình, đây là thực tại, đây là thứ mà phụ nữ đã dạy tôi từ việc hẹn hò với hàng 

trăm người bọn họ, từ những lỗi lầm cứ thế lặp đi lặp lại mà tôi đã mắc không biết bao nhiêu 

lần và tôi thật sự không muốn tin vào điều đó nhưng đấy là cách mà thực tại xã hội vận hành. 

Tôi không hề muốn tin vào nó một chút nào. Tôi muốn tin rằng nó sẽ khác đi. Tôi muốn tin 

rằng tôi có thể đối xử tử tế với phụ nữ, tôi có thể mang cho cô ta một bó hoa và chúng tôi có 

thể có một mối quan hệ bình đằng, nhưng mọi thứ không hoạt động như thế. Tôi ước rằng 

mọi thứ có thể khác đi nhưng không thể. Bạn buộc phải trở thành đàn ông, đây là bài học lớn 

nhất mà tôi đã học được, là một bước chuyển mình rất lớn xảy ra trong cuộc đời tôi.  

Bạn cũng nhận thức ra rồi đấy, bạn không cần phải trở thành một thằng đểu cáng, cà trớn hay 

khốn nạn, bạn chỉ cần trở thành một người đàn ông và sống một cuộc sống cho bản thân chứ 

không phải cuộc sống xoay quanh phụ nữ. Nếu bạn làm được điều này, bạn không chỉ thu hút 

mỗi cô ta đâu mà rất nhiều cô khác nữa. Và đây là thứ mà bạn muốn, bởi vì bạn muốn điều 

tốt nhất cho mình, bạn muốn có nhiều sự lựa chọn một khi bạn đã bắt đầu sẵn sàng nghĩ tới 

việc lập gia đình. Nếu bạn có ý định lập gia đình vào một ngày nào đó, bạn sẽ có cả đống lựa 

chọn để lựa chứ không phải chỉ là một cô gái mà bạn đã từng học chung vào năm lớp 7. Bạn 

muốn có nhiều sự lựa chọn và lúc xác định cưới, bạn chỉ việc lựa một trong số họ mà thôi. 

Cô ta cần phải được biết rằng nếu cô ta phá hỏng mọi thứ thì sẽ có hàng tá lựa chọn ngoài 

kia của bạn đang chờ để thay thế cô ta, nếu cô ta lộn xộn hay làm gì sai trái, cô ta cần phải 

biết điều đó, cô ta nên cư xử tốt với bạn, cô ta nên hỗ trợ bạn và rồi bạn sẽ chăm sóc tốt cho 

cô ta, nhưng nếu cô ta bắt đầu hành xử quá quắt hay lộn xộn thì sự thay thế sẽ tìm đến cô ta. 

Hầu hết những gã ngày nay không có được quyền lực đó bởi vì họ không có được sự chỉ dạy 

này. Cho nên dẫn đến người phụ nữ mà họ cưới, người con gái mà họ đang ở cạnh bên là 

lựa chọn duy nhất của họ. Họ đã bị vào tròng vì người phụ nữ của họ hoặc vợ họ hay bạn gái 

họ đều biết rằng họ không có lựa chọn nào khác ngoài cô ta, vì vậy cô ta sẽ biết mình đang ở 

vị thế quyền lực hơn. Và tôi đã từng dạy bạn rằng chuyện gì sẽ xảy ra khi bạn để cô ta có 

quyền lực trong tay? Cô ta sẽ lạm dụng điều đó và lấy được tất cả lợi thế trước bạn. Khi cô ta 

biết thừa bạn chẳng còn ai và cô ta lựa chọn duy nhất. Hãy cảnh giác, nhìn ra ngoài khỏi mối 

quan hệ này và chạy ngay đi. Cách để bạn ngăn chuyện này xảy ra đó là hãy luôn luôn có sự 

lựa chọn cho bản thân. Bạn luôn luôn nên có lựa chọn và không bao giờ được trang bị cái tư 

tưởng khan hiếm, nghèo nàn mà tôi đã nói trước đây “Cô ta là người phụ nữ cuối cùng trên 

trái đất này, cô ta là người cuối cùng mà bạn gặp”. Hãy luôn luôn trang bị một tư duy thịnh 

vượng, dư thừa, luôn luôn hành xử như đàn ông chứ không phải một cậu bé. Đừng bao giờ 

sử dụng tâm lý của một cậu bé với phụ nữ, đặc biệt là đối với phụ nữ đẹp mà bạn đang hẹn 

hò. Bạn phải luôn luôn phải khẳng định độ nam tính và sự trưởng thành của mình 24/7, phải 

chứng tỏ được rằng bạn là đàn ông bởi vì nếu không cô ta sẽ không tin tưởng bạn đâu. Có 

rất nhiều gã sau một thời gian “thể hiện” đã để lộ ra sự yếu kém hoàn toàn khi gặp cô ta, cô 

ta sẽ thổi bay họ trong một nốt nhạc, cô ta sẽ nghi ngờ “Chờ đã, anh ta đang diễn à hay đây 

thật sự là con người của anh ta?” Và cô ta sẽ test bạn nhiều lần, cô ta sẽ test độ trưởng thành 

trong bạn và sau đó sẽ cố điều khiển bạn. Cô ta sẽ muốn xem khi bạn vấp ngã, bạn có xin lời 

khuyên từ cô ta hay dựa dẫm vào cô ta để được trợ giúp, khiến cô ta trở thành bác sĩ trị liệu 

hay bác sĩ tâm lý hay không và khi bạn không làm những điều trên, cô ta sẽ choáng ngợp, cô 

ta sẽ thầm nghĩ “Đoán xem ba mẹ, hôm nay con đã gặp được một người đàn ông. Con đã 

từng gặp những gã trai chưa lớn nhưng hôm nay con thật sự đã gặp được đàn ông và việc 

muốn giữ anh ta hay không tùy thuộc vào con, con cần phải đối tốt với anh ta. Con cần phải 
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đảm bảo mình làm những việc đúng đắn, con cần phải chắc chắn rằng mình hành xử nhu một 

người phụ nữ chứ không phải một cô nàng tiệc tùng”. 

Khi bạn hành xử như một người đàn ông. Cô ta sẽ hành xử như một người phụ nữ. Khi bạn 

hành xử như một cậu bé. Cô ta sẽ hành xử như một cô bé. Do đó, bạn cần phải hành xử như 

một người đàn ông. Dù cho bất cứ lý do nào đi chăng nữa, cho dù cô ta có bắt đầu cư xử như 

bé gái thì bạn vẫn phải cư xử như đàn ông, việc này thậm chí còn tốt hơn nữa. Không bao giờ 

được sử dụng tâm lý cậu bé khi tiếp cận với phụ nữ. Bạn phải luôn luôn là một người đàn ông. 

Bạn liên tục phải chứng minh bản lĩnh đàn ông của mình. 
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BÍ MẬT SỐ 16: LÀM THẾ NÀO ĐỂ THU HÚT PHỤ NỮ ĐẸP  

KHI BẠN CHƯA GIÀU CÓ 

Hãy cho cô ta thấy bạn có tiềm năng. Nếu như bạn không có tiền bạc trong tay, nếu như bạn 

chưa thành công về mặt tài chính thì cách để thu hút phụ nữ đẹp đó cho cô ta thấy được tiềm 

năng của bạn, đồng nghĩa với việc bạn phải có mục tiêu lớn trong cuộc đời, bạn phải có một 

tham vọng to lớn và bạn có động lực để khiến điều đó xảy ra nhanh nhất có thể. Nếu bạn có 

thể cho cô ta biết được kế hoạch mà bạn đang thực hiện trong tương lai với niềm đam mê 

cùng với một năng lượng tràn đầy nhiệt huyết, bạn vẽ ra được trong đầu cô ta về viễn cảnh 

cô ta sẽ ở bên bạn khi tất cả những điều đó xảy ra, thì bạn sẽ thu hút được cô ta trong đời 

mình. Điều duy nhất bạn cần làm là biến những thứ này thành hiện thực, và đây cũng là điều 

đúng đắn bạn nên theo đuổi vì nó sẽ thúc đẩy bạn tiến lên phía trước, thôi thúc bạn đạt được 

thành tựu của mình. Như tôi vẫn thường hay nói với bạn: Phụ nữ đẹp sẽ khiến bạn cố gắng 

nhiều hơn nữa trong cuộc đời, họ sẽ khiến bạn ra ngoài xã hội và cố gắng có được những 

công việc tốt hơn, kiếm được nhiều tiền hơn và có được thân hình cân đối hơn bởi vì họ rất 

đẹp và lộng lẫy, bạn không muốn đánh mất họ, bạn thấy đấy, họ khiến bạn nỗ lực với bản 

thân nhiều hơn bạn tưởng. Những người phụ nữ thừa cân hay kém hấp dẫn không khiến bạn 

trở nên được như vậy, họ khiến bạn lười biếng, mập mạp, dễ chịu. 

Vì vậy cách để thu hút phụ nữ đẹp nếu bạn không có tiền bạc đó là cho họ thấy bạn có tiềm 

năng. Và không phải chỉ cho thấy tiềm năng không mà bạn phải thực sự có chiến lược để thực 

hiện trò chơi của mình, để bạn có thể nói cho cô ta biết về nó, để khiến cô ta hào hứng và 

nghĩ ngợi trong đầu “Wow, sẽ rất tuyệt khi trở thành một phần trong cuộc sống của anh ta nếu 

như anh ta làm được những gì mà anh ta nói”. Bạn thấy đấy, đây là cách duy nhất. Tôi không 

quan tâm những gì mà mấy trang hẹn hò trên mạng hay dân Pickup từng nói với bạn, rất nhiều 

trong số họ nói rằng: Bạn không cần phải giàu có, bạn chỉ cần có Game để tán tỉnh là đủ. Đây 

là điều hoàn toàn dối trá, bạn thật sự cần có nhiều thứ hơn thế bởi vì tôi đã chứng kiến cả rồi, 

ngay cả những game hay chiến thuật tán tỉnh đỉnh nhất trên thế giới có như thế nào đi chăng 

nữa mà nếu như bạn thiếu hụt khả năng về tài chính (giả dụ bạn ở trong tình huống như vậy 

với một cô gái nào đó đi) sau đó tình cờ có một thằng cha giàu có nào bước ngang qua, một 

gã cực kỳ thành công, một gã có tài chính dư dả, đoán xem, người con gái đi cùng bạn sẽ 

biến mất bởi vì cô ta cần phải chăm sóc cho bản thân mình chứ, đúng không. Bạn không thể 

trách cô ta ở điểm này được, bạn cũng sẽ làm y hệt cô ta nếu bạn ở trong tình huống đó mà 

thôi. 

Bạn cần phải hiểu rằng phụ nữ đẹp lúc nào cũng bị vây quanh bởi những gã giàu có, thành 

công, họ lúc nào cũng ngỏ ý muốn chăm sóc cho cô ta, đưa cho cô ta cả thế giới của họ, cô 

ta lúc nào cũng chạm phải những gã này suốt ngày. Và nếu để cô ta lựa chọn giữa việc ngồi 

trên chiếc Mercedes hay ngồi trên xe buýt thì bạn buộc phải chứng tỏ cho cô ta thấy tiềm năng 

vượt trội và to lớn của mình, bạn phải làm việc 24/7 mỗi khi bạn không ở bên cô ta, cô ta cần 

phải biết rằng mình đang đầu tư vào thứ gì đó một cách khôn ngoan, rằng thời gian mà cô ta 

dành cho bạn sẽ không bị lãng phí, rằng một ngày nào đó bạn sẽ trở nên thành công bởi vì 

những ý tưởng tuyệt vời mà bạn có trong đầu và bạn đam mê làm cùng nó, bạn làm việc 24/7 

vào nó và bạn cam đoan nó sẽ trở thành hiện thực. Cô ta cần phải cảm thấy háo hức những 

chuyện như thế với bạn và cô ta sẽ muốn trở thành một phần của nó, bạn cần phải vẽ ra một 

viễn cảnh cho cô ta thấy trong đầu bởi vì cô ta được rất nhiều gã giàu có và thành công để có 

thể đổi chiều bất cứ lúc nào một cách dễ dàng, cô ta không cần bạn đâu.  

Do đó, đây là cách duy nhất để bạn thu hút phụ nữ đẹp, phụ nữ rất rất đẹp trong đời mà túi 

tiền còn đang trống rỗng, đó là cho cô ta thấy tiềm năng của mình, cho cô ta thấy mục tiêu của 

bạn, xương máu của bạn, tham vọng của bạn, định hướng của bạn và bạn sẽ biến nó trở 
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thành hiện thực, cho cô ta thấy những bước đi đầu tiên trong kế hoạch của mình, những thứ 

bạn đang làm, những thứ sẽ xảy ra, những bước đi nhanh chóng để khiến nó xảy ra, và bạn 

buộc phải cho cô ta thấy điều đó và cô ta sẽ tin tưởng ở bạn “Gã này rất thông minh, gã này 

biết những việc mình đang làm và mình nghĩ là mình sẽ đánh cược để xem chuyện gì sẽ xảy 

ra”. Và tôi đã thấy nó xảy ra trước đây rồi, là khi mà tôi làm được nó. Tôi đã làm được, tôi đã 

thành công rất nhiều lần lúc tôi còn trẻ, lúc đó tôi không có nhiều tiền và có rất nhất phụ nữ 

đẹp ngoài kia, nhưng tôi lại có được những ý tưởng lớn lao, những ước mơ vĩ đại và rồi tôi 

nảy sinh nhiều sáng kiến, tôi bắt đầu nói về nó và tôi có thể thấy cô ta muốn tỏa sáng cùng tôi 

và kết cục tôi hẹn hò được với cô ta. Bạn thấy đấy, có rất nhiều lựa chọn ngoài tôi nhưng cô 

ta đều bỏ qua, những gã giàu có và thành công mà tôi không thể nào cạnh tranh nổi thời điểm 

đó, những tay môi giới chứng khoán, những gã sở hữu doanh nghiệp riêng, công ty riêng, cho 

nên cách duy nhất để tôi có thể cạnh tranh được với họ là nói cho cô ta biết tôi có kế hoạch 

cho sự nghiệp của mình, nó to lớn, vĩ đại và tuyệt vời như thế nào, tôi sẽ trở thành ai trong 

tương lai. Cô ta cần phải thấy được điều đó ở bạn, cô ta cần phải thấy được bạn có tiềm năng 

bởi vì đó là cách duy nhất để cô ta hẹn hò được với bạn mà thôi. 

Cô ta cần phải thấy được những điều trên, ngoài ra bạn cũng cần phải có sự chín chắn và 

trưởng thành, tính trách nhiệm và sự đáng tin cậy ở bên trong mình để khiến những ý tưởng 

kia thực tế và trở thành hiện thực. Và lúc này, bạn sẽ có được phụ nữ đẹp. Bạn có thể có 

được họ khi chưa giàu có. Lưu ý là tôi nói chưa nhé, bạn có thể có được họ khi chưa thành 

công, nhưng bạn cần phải vạch ra con đường của mình, phải có kế hoạch để thực hiện mục 

tiêu. Nếu bạn chỉ là một trong những gã chả có tí kế hoạch nào, chả có mục tiêu, chả có tham 

vọng, bạn chỉ xem mấy video về Pickup rồi mong rằng những bí kíp đó sẽ giúp bạn gặt hái 

được thành quả thì cứ nằm đó và mơ tiếp đi cưng. Đó là trò chơi của mấy kẻ thua cuộc, đó là 

thiên đường cho những kẻ khờ khạo hay ảo tưởng và bạn sẽ không bao giờ có được những 

người phụ nữ này đâu, tôi đang chia sẻ thật lòng với bạn đấy, bạn sẽ không bao giờ có được 

họ nếu chỉ dựa vào mấy cái trò Pickup đâu, tôi chưa bao giờ thấy nó xảy ra và nó sẽ không 

bao giờ xảy ra. 

Cách duy nhất để có được phụ nữ hấp dẫn, đẹp tuyệt trần, những người đẹp đẽ nhất hành 

tinh này, khi chưa giàu có, khi chưa trở thành triệu phú hay tỷ phú, chưa có biệt thự, mới chỉ 

đang ở trong một căn hộ tồi tàn cùng chiếc xe cùi bắp, cách duy nhất đó là bạn phải cho cô ta 

thấy được tiềm năng to lớn của bạn, cho cô ta thấy kế hoạch bạn đã vạch ra, một đoạn đường 

đã được vẽ ra và chỉ chờ để nó thành hiện thực. Đây là cách duy nhất mà thôi. Nếu tất cả 

những gì mà bạn có chỉ là những giấc mơ viển vông, bạn chả có gì cả, không có lộ trình và 

không có gì chứng minh được những thứ bạn nói sẽ trở thành hiện thực, bạn chỉ đang tưởng 

tượng và mơ mộng, thì KHÔNG, bạn sẽ không có được cô ta đâu. Bắt buộc phải có một lộ 

trình chắc chắn cho những thứ mà bạn sẽ làm, khi nào bạn sẽ làm và thời gian để đạt được 

là bao lâu và dĩ nhiên là bạn cần phải hào hứng cùng với nó. Một khi phụ nữ có thể thấy được 

những điều này, cô ta sẽ đi cùng bạn, cô ta sẽ thầm nhủ “Anh ta có tiềm năng, mình sẽ hẹn 

hò với anh ta bởi vì anh ta có tiềm năng vượt trội. Anh ta có tiềm năng rất lớn để thành công 

hơn so với những gã khác. Mình sẽ đặt cược vào anh ta, mình sẽ mạo hiểm một phen, mình 

sẽ mua cổ phiếu của anh ta”. Và đây là thứ mà bạn muốn!  
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BÍ MẬT SỐ 17: LÀM THẾ NÀO ĐỂ THOÁT KHỎI FRIENDZONE  

CỦA PHỤ NỮ ĐẸP 

Trước hết thì, nếu như bạn đang ở trong khu vực Friendzone của phụ nữ đẹp, chỉ có một 

người đáng để đổ lỗi, đó chính là BẠN. Chính bạn đang tự mình đi vào Frienzone, bạn đã tự 

mình bước vào đấy bằng cách thực hiện vô số việc mà không những nó không xây dựng được 

sự thu hút với cô ta mà còn giết chết luôn sự thu hút ấy. Tin hay không thì tùy bạn, nhưng bạn 

không cô độc đâu. Có đến hàng triệu người ngoài kia hiện nay rơi vào tình cảnh giống như 

bạn, họ đều ngồi chung thuyền với bạn cả, cũng giống như bạn, họ cũng rơi vào bẫy Frienzone 

mà không có lối thoát. 

Tất cả những gã được phụ nữ đồng ý hẹn hò nhiều lần nhưng đều né tránh chuyện tình cảm 

mỗi khi được hỏi đến, cô ta sẽ không bao giờ xem các bạn là đối tượng đáng để quan tâm 

đâu, điều đó có nghĩa là cô ta sẽ không hẹn hò với bạn nếu cô ta không cảm thấy có chút thu 

hút hay hứng thú nào với bạn. Nhưng liệu chúng ta có thể thoát khỏi Friendzone không? Và 

câu trả lời là có, chúng ta có thể thoát khỏi Friendzone. Tuy nhiên, nó đòi hỏi bạn phải có gan, 

nó đòi hỏi bạn phải có lòng dũng cảm mà bạn đã không có khi bạn biết tới cô ta ngay từ giây 

phút đầu tiên gặp gỡ. Bởi vì nếu như bạn có gan làm điều đó, bạn đã không rơi vào tình cảnh 

ngay lúc này, tại nơi này, ở trong Friendzone. Thay vào đó, bạn có thể đã có những nước đi 

đúng đắn, bạn có thể đã không gọi lại cho cô ta mọi lúc mọi nơi, trả lời mọi cuộc gọi của cô ta 

ngay từ tiếng chuông đầu tiên, trả lời mọi tin nhắn của cô ta trong cùng ngày, khen ngợi cô ta, 

nói cho cô ta biết cô ta đẹp đẽ như thế nào. Nếu bạn làm được vậy thì thay vì bạn đang ở 

trong Friendzone như lúc này, bạn có thể đã là một trong những thằng đểu cáng mà cô ta 

phàn nàn với bạn của mình. 

Vì vậy, nếu bạn muốn thoát khỏi Friendzone, bạn cần phải làm chính xác những điều ngược 

lại mà bạn đã làm trước kia khiến bản thân rơi vào Friendzone, có nghĩa là bạn phải dừng 

ngay những việc làm của mấy thằng kém cỏi mà bạn đã làm lúc đầu, tất cả những việc làm 

mà tụi trai tốt bị truyền thông tẩy não họ phải làm với phụ nữ. Bạn cần phải ngừng ngay những 

việc làm nhạt toẹt ấy lại, nó không dẫn bạn tới nơi bạn muốn đâu, nó sẽ dẫn bạn tơi nơi mà 

bạn không hề muốn, tin tôi đi. Do đó để thay đổi kết cục của mình, bạn cần phải thay đổi tiến 

trình của mình, cụ thể là những việc làm nguyên bản của trai tốt như: khen ngợi cô ta, phục 

vụ cô ta. Nó không có hiệu quả đâu. Kể từ giờ phút này, bạn phải xoay hoàn toàn 360 độ với 

cô ta. Và như tôi đã đề cập, điều này đòi hỏi sự gan góc của bạn, bạn cần phải hẹn hò với 

những cô nàng khác, những người phụ nữ khác (khuyến khích những người có sức hút). Sau 

đó, hãy đảm bảo rằng cô ta biết điều đấy, hãy đăng những tấm ảnh chụp được lên Facebook, 

nếu bạn có những cô nàng nóng bỏng mà mình biết, hãy giao du với họ vài lần, chụp nhiều 

tấm hình cùng với họ rồi sau đó đăng lên Facebook để cho cô ta có thể thấy chúng. Hãy ngừng 

luôn việc trả lời điện thoại của cô ta, trả lời tin nhắn của cô ta, phản hồi Email của cô ta hay 

bình luận những tấm ảnh của cô ta, đừng nhắn tin qua lại với cô ta nữa mà hãy bắt đầu lờ cô 

ta đi. Đừng có nghe lời khuyên của mấy dân Pickup ngoài kia và rồi bắt đầu cằn nhằn, trách 

móc cô ta, tất cả những việc làm đó sẽ chỉ khiến bạn trông giống kẻ cay đắng vì thua cuộc mà 

thôi, tất cả những việc làm đó sẽ chỉ khiến cái tôi của cô ta được tăng lên rằng bạn vẫn là kẻ 

chú ý tới cô ta. Nhưng bạn tôi, điều bạn thật sự muốn là mình phải lơ hoàn toàn cô ta đi, bạn 

muốn cho cô ta biết rằng bạn không bao giờ trở thành thảm chùi chân cho cô ta, bạn sẽ không 

bao giờ trở thành những cô bạn gái của cô ta, bạn phải cho cô ta biết rằng mình là đàn ông, 

người mà có thể có được những cô nàng nóng bỏng hơn, trẻ trung hơn, thon gọn hơn và xinh 

đẹp hơn cô ta rất nhiều lần. 

Bên cạnh việc trở nên mạnh mẽ và gan góc hơn, bạn cũng cần phải biết rằng bạn đang mạo 

hiểm mất luôn cô ta với tư cách là một người bạn. Bạn cần phải thoải mái và chấp nhận sự 
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thật rằng cô ta có thể kết thúc tình bạn của cả hai. Và nếu cô ta thật sự làm vậy, đoán xem, 

cô ta đã cho bạn một ân huệ lớn rồi đấy. Tại sao ư? Bởi vì cuối cùng bạn cũng nhận ra con 

người thật của cô ta, thể loại bạn thật sự của cô ta là gì khi bạn không sẵn sàng nằm xuống 

trở thành thảm chùi chân cho cô ta, khi bạn không bao giờ sẵn lòng để trở thành kẻ được cô 

ta vẫy gọi mỗi khi cần hay sẽ không bao giờ để cô ta đối xử với mình giống như những cô bạn 

của cô ta để mà cô ta có thể gọi bất cứ lúc nào và lèm bèm về mấy thằng đểu cáng mà cô ta 

ngủ cùng. Nhân tiện thì tôi bồi dưỡng thêm cho bạn nội dung mà tôi dạy học trò của mình đó 

là: Bạn không nên có mối quan hệ tình yêu mà không tình dục với phụ nữ đẹp, tất cả những 

gì họ làm chỉ là đang lợi dụng bạn mà thôi. Tất cả những người bạn trai mà phụ nữ đẹp hẹn 

hò đều đang bị lợi dụng, họ bị lợi dụng cho mục đích duy nhất của cô ta: Sự chú ý. Họ bị lợi 

dụng như một phương án dự phòng, họ bị lợi dụng cho mục đích để hỗ trợ về mặt cảm xúc 

mỗi khi thằng đểu cáng nào đó đối xử với cô ta một cách tệ hại. Tất cả những gã này đều là 

những kẻ kém cỏi. Và khi một thằng đểu cáng nào đó đối xử với cô ta thậm tệ, cô ta biết rằng 

tất cả những gì mà cô ta phải làm là nhấc điện thoại lên và gọi cho cô “bạn gái” mới của mình, 

người đó có nghĩa là bạn đấy, và bạn sẽ nhanh chóng bơm cái tôi của cô ta quay trở lại qua 

việc nói cho cô ta biết cô ta tuyệt vời, cô ta xinh đẹp hay cô ta thông minh như thế nào và 

thằng chó đẻ kia không xứng đáng với cô ta, và cô ta có thể làm tốt hơn thế rất nhiều. Bởi 

chính những cái việc làm tào lao này mà các bạn đã dính mãi mãi vào Friendzone không lối 

thoát, cứ nói như thế này với phụ nữ đẹp thì bảo sao, bạn thấy nó hoạt động ở trên phim ảnh 

nhưng tôi báo cho bạn một tin buồn đó là nó không hiệu quả ở ngoài đời thực đâu. Ở ngoài 

đời thật, nó không khác gì một nỗ lực thảm hại để nâng bi cho cô ta, tất cả những gì mà bạn 

làm chỉ khiến cô ta cảm thấy an toàn với bản thân, hãy nhớ tới những bài học đầu tiên mà bạn 

đã được học, phụ nữ đẹp không muốn ra ngoài với những gã khiến họ cảm thấy an toàn, họ 

chỉ hẹn hò với những gã khiến họ cảm thấy không an toàn và tự ti. Do đó nếu bạn muốn thoát 

khỏi Friendzone, bạn phải ngừng những việc bạn đang làm ngay bây giờ và làm chính xác 

những điều ngược lại, những điều đã khiến bạn rơi vào Friendzone, điều đó có nghĩa là ngừng 

ngay việc làm bệ đỡ cho cô ta, ngừng ngay việc bơm cái tôi của cô ta lên, ngừng ngay việc 

đối xử với cô ta như thể cô ta là bề trên của bạn vậy. Bạn muốn bắt đầu đối xử với cô ta giống 

như những gã mà cô ta đang hẹn hò cùng, những gã đối xử với cô ta như thể cô ta chả có gì 

đặc biệt cả, những gã không trả lời cuộc gọi của cô ta, lờ đi tin nhắn của cô ta, đây là những 

gã mà bạn muốn phản chiếu lại bởi vì họ đã thành công trong việc thu hút cô ta trong khi bạn 

thì không, đừng ghen ghét những gã này, hãy phản chiếu họ, học hỏi từ họ và trở nên tốt hơn 

họ. Đây là những gã mà những người rơi vào Friendzone rất thích ghen ghét nhưng ước rằng 

mình được như thế, và bạn có thể gọi những gã đó là thằng đểu cáng hay bất cứ danh xưng 

nào mà bạn muốn nhưng tất cả những gì mà những gã đó làm là không bao giờ đặt phụ nữ 

lên trên bản thân họ, lên trên cuộc sống của họ, lên trên sự nghiệp, lên trên lịch trình của họ 

cả.  

Phụ nữ đẹp rất ghét điều đó khi họ gặp những gã không chịu cúi đầu trước mình giống như 

những kẻ kém cỏi khác, bởi vì cô ta đã quá quen với việc 98% những gã mà cô ta gặp đều 

cầu xin được lên giường với cô ta, cô ta đã quá quen với cấp độ chú ý cao của đàn ông chứ 

không phải là cái gã có nhiều việc phải làm và không chú ý đến cô ta, rồi đột nhiên cô ta có 

cảm giác rằng có một cảm xúc kỳ diệu trong mình, chúng ta gọi đó là sự thu hút, cô ta đã bị 

thu hút. 

Nhân tiện thì không có bất cứ kỹ thuật Pickup nào mà bạn cần phải lãnh hội để thoát khỏi 

Friendzone đâu nhé, không có câu thoại mở đầu, không có thói quen, không có những câu 

chuyện dẫn dắt, không có những lời tán tỉnh hay khả năng hài hước nào, không có bất cứ cái 

nào trong đống đó có thể cứu vớt bạn ra khỏi vũng lầy Friendzone đâu. Cách duy nhất để bạn 

thoát ra khỏi đó chính là làm ngược lại những gì mà bạn đã từng làm khiến bạn rơi vào 
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Friendzone ngay lúc đầu. Chỉ có cách đó thôi, chỉ có cách làm ngược lại mà thôi. Bạn cần phải 

bắt đầu trở nên không đáng tin cậy với cô ta, bạn phải ngừng gọi điện cho cô ta, bạn cần phải 

bắt đầu lờ đi và đừng coi trọng cô ta nữa, hãy đăng những tấm ảnh của mình với những người 

phụ nữ khác lên Facebook (khuyến khích ngon hơn và nóng bỏng hơn cô ta). Hãy sử dụng 

cảm xúc mạnh mẽ nhất để tạo ra thu hút: Sự ghen tỵ. Sự ghen tỵ là cảm xúc mạnh mẽ nhất 

để tạo ra sự thu hút, hãy sử dụng nó, đừng lãng phí nó. Facebook có thể được xem là công 

cụ mạnh mẽ nhất mà bạn có thể sử dụng để khiến điều đó xảy ra, bởi vì bạn có thể truyền tín 

hiệu cho cô ta biết bạn đang hẹn hò với phụ nữ khác nóng bỏng hơn cô ta và bạn đang có 

khoảng thời gian tuyệt vời và bạn không có thời gian dành cho cô ta, mà không cần phải nói 

ra cho cô ta biết điều đó. Và đừng nói gì với cô ta cả bởi vì nó sẽ mất tác dụng đấy. Bạn đăng 

những bức ảnh của mình lên Facebook để mọi người đều có thể xem, đều có thể bình luận, 

đều có thể Like và rồi cô ta sẽ ngồi đó chờ như một con ruồi đậu trên tường và ước rằng mình 

là một trong số những người trong ảnh mà bạn đăng, ước rằng mình đang làm điều đó cùng 

với bạn. Đây là thứ mà bạn muốn, đây là thứ có tác dụng nếu bạn muốn đưa bản thân mình 

ra khỏi Friendzone. Đây là những gì mà bạn cần phải làm, đây là cách duy nhất mà bạn cần 

làm và đây là cách duy nhất có tác dụng mà thôi. 

Ngoài ra thì bạn cũng nên bắt đầu chọc những lỗ hổng trên cái tôi của cô ta. Sự tự cao của 

cô ta hiện tại đang ở trên tầng mây xanh đối với bạn bởi vì trước đây bạn đã đầu tư quá nhiều 

trong việc khen ngợi hay nịnh nọt cô ta, để mong một ngày có thể được lên giường với cô ta, 

đấy là những việc cho những gã có kết cục rơi vào Friendzone làm, đó là cách mà bạn rơi vào 

Friendzone với bất cứ phụ nữ nào. Đó là cách nhanh nhất để vào thẳng khu vực Friendzone, 

tiếc thay đó lại là chiến thuật được nhiều người đem ra sử dụng để cố gắng hẹn hò với phụ 

nữ đẹp bởi vì họ thiếu sự giáo dục. Họ thiếu đi sự chỉ dạy mà tôi đang đưa ra cho bạn ngay 

lúc này. Vì vậy cho nên thay vì khen ngợi cô ta, bạn cần phải bắt đầu chọc nhiều lỗ hổng trên 

cái tôi đó, bạn cần phải khắc lên trên cái tôi đó những vết khắc, những dấu vết để cô ta trở 

nên tự ti đi. Hỏi cô ta thử xem có gã bạn trai nào trước đây thấy được đôi bàn chân to bự 

chảng của cô ta không hay những gã cô ta hẹn hò có nhận ra nụ cười méo mó của cô ta 

không. Bạn cần phải cho cô ta biết rằng có thể cô ta không có sức hút như cô ta tưởng đâu, 

phải cho cô ta biết rằng cô ta không phải là người phụ nữ nóng bỏng nhất mà bạn từng gặp, 

phải cho cô ta biết rằng bạn không nghĩ cô ta nóng bỏng đến vậy. Bạn cần phải bắt đầu làm 

những việc mà trước đây bạn chưa từng làm, quay lại từ nơi mà bạn lần đầu gặp cô ta, phải 

khiến trong đầu cô ta nghĩ rằng có thể bạn không thấy cô ta hấp dẫn mấy “Tại sao anh ta 

không còn khen ngợi mình nữa nhỉ, tại sao anh ta lại bắt đầu chỉ ra những khuyết điểm của 

mình”. Cô ta cần phải cảm giác được rằng bạn không nghĩ cô ta nóng bỏng tới mức đó đâu 

và đây là cách mà bạn xóa bỏ mình ra khỏi khu vực Friendzone của cô ta. Và nếu như điều 

đó khiến cô ta bực mình, nếu cô ta trở nên giận dữ với bạn thì đấy là giai đoạn đầu tiên của 

sự thu hút. Đấy là bước tiến về phía trước đầu tiên để bạn thoát ra khỏi Friendzone, việc của 

bạn lúc này đây là giữ vững điều đó, và bạn sẽ còn tiếp tục đẩy liên tục cho tới khi cô ta không 

còn nhìn bạn với tư cách là bạn bè nữa mà với tư cách là một gã bạn trai tiềm năng. Bởi vì 

giờ đây bạn ở trong một ánh sáng khác biệt. Lần đầu tiên cô ta nhìn bạn với tư cách là một 

gã đàn ông chứ không phải một cậu bé và tôi luôn luôn nói với bạn rồi đó là: Phụ nữ đẹp không 

hẹn hò với những cậu bé, họ chỉ hẹn hò với đàn ông. Họ để những cậu bé trong khu vực 

Friendzone. Do vậy, lời cuối cùng, nếu bạn muốn thoát ra khỏi Friendzone, bạn chỉ cần phải 

làm chính xác những điều ngược lại mà bạn đã từng làm khiến bạn rơi vào Friendzone. 
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BÍ MẬT SỐ 18: ĐỪNG BAO GIỜ QUÁ TƯƠM TẤT  

KHI HẸN HÒ VỚI PHỤ NỮ ĐẸP 

Tươm tất trong buổi hẹn đồng nghĩa với sự thiếu thốn. Tất cả các bạn sẽ trông rất kém cỏi khi 

dành ra cả ngày trời chỉ để chuẩn bị cho một buổi hẹn hò: Rửa xe, sửa xe, cắt quả đầu mới 

toanh, xịt nước hoa thơm phức. Mấy ông đang làm quá rồi đấy và phụ nữ, họ có thể nhìn thấy 

rõ điều đó cả dặm từ đằng xa, họ biết bạn đang cố gắng gây ấn tượng với họ. Rất nhiều người 

ngày nay dành nhiều thời gian để chuẩn bị cho buổi hẹn hơn là mấy em gái trẻ nữa, mấy em 

gái đó không dành nhiều thời gian như bạn nghĩ đâu. Tôi sẽ bật mí cho bạn một bí mật nho 

nhỏ về phụ nữ đẹp: Họ mất bao lâu để chuẩn bị cho buổi hẹn hò?. Đối với phụ nữ rất rất đẹp 

và có sức hấp dẫn, do lúc nào họ cũng bị dồn dập về những kế hoạch hay lịch trình, mọi thứ 

xung quanh họ bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra, và tôi đã từng nói với bạn rằng: Họ sống rất 

tay bo, không nghĩ ngợi nhiều, cứ thế mà buông thả thôi, họ cố gắng làm vừa lòng nhiều người 

và đảm bảo không khiến ai thất vọng. Họ luôn luôn phải có mặt ở đâu đó. Do vậy, khi bạn đã 

lên được lịch hẹn với cô ta và cô ta thật sự có ý định xuất hiện để gặp bạn, thì trong lúc bạn 

đang chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ cả ngày trời, bỏ dỡ cả công việc từ sớm, bỏ luôn buổi tập 

Gym, bỏ luôn việc dắt chó đi dạo, để mà chuẩn bị tươm tất cho buổi hẹn, thì ở chiều ngược 

lại, cô ta thậm chí còn không nghĩ gì về vấn đề đấy cả. Đến gần kề giờ hẹn, khi cô ta bắt đầu 

chuẩn bị, cô ta sẽ chuẩn bị khoảng 20 phút trước buổi hẹn, thậm chí còn không nhiều như vậy 

đâu, 20 phút cũng là kha khá thời gian rồi. Hầu hết những người phụ nữ đẹp mà tôi từng gặp, 

khi họ chuẩn bị đến buổi hẹn, họ chỉ đơn giản vào phòng tắm, làm mới lớp trang điểm của 

mình, xức một chút nước hoa, đi tiểu và rồi đến buổi hẹn. Tất cả những việc trên, mất khoảng 

5 đến 10 phút, rồi sau đó, ra khỏi cửa và tới gặp bạn. Về phía bạn, nhìn lại xem, bạn đi cắt 

quả đầu mới toanh, cạo râu, rửa xe, bạn biết tôi đang nói gì mà, hút sạch bụi ở trong xe, cô ta 

thậm chí còn chưa chắc có ngồi lên xe của bạn hay không, nhiều khi còn không thấy được nó 

luôn ấy.  

Trong hầu hết các trường hợp, bởi vì là buổi hẹn đầu, bạn sẽ chỉ muốn gặp gỡ mà thôi, bạn 

không tán tỉnh, đong đưa cô ta, không ăn tối, không đi xem phim, không đến buổi hòa nhạc 

Rock, và bạn cũng không nên làm những việc này trong buổi hẹn đầu, thậm chí là vài buổi 

hẹn sau đó. 2 đến 3 buổi hẹn đầu tiên, bạn chỉ nên lên lịch trình để uống nước và gặp gỡ cô 

ta một cách nhanh chóng, để cả hai có những cơ sở nền tảng về con người của nhau, nói lời 

xin chào, để cô ta cảm thấy quen thuộc khi gặp bạn, nó quan trọng hơn cả việc nơi mà cả hai 

gặp nhau là ở đâu. Buồn thay là các bạn toàn biến buổi hẹn trở thành một sự kiện trọng đại 

khi hẹn hò lần đầu tiên với những người phụ nữ rất hấp dẫn. Họ không dành ra cả ngày để 

chuẩn bị để gặp bạn, sửa soạn y như bạn đâu hay ngay cả mặc đồ gì họ còn chả bận tâm 

đến. Như tôi đã nói lúc trước, lịch trình của họ lúc nào cũng đầy ấp, họ sống rất thoải mái, 

không lo nghĩ gì nhiều. Và dù thế nào đi chăng nữa, nếu cô ta không phải làm gì tối hôm đó, 

rồi bạn đột nhiên mời cô ta ra ngoài, cô ta vẫn sẽ không chuẩn bị cho đến giờ phút chót, cô ta 

sẽ không chuẩn bị cho đến khi cô ta cảm thấy rằng: Mình thật sự sẽ muốn đi. Do vậy cô ta sẽ 

đợi cho đến giờ phút chót để thật sự chuẩn bị. Bởi vì suốt khoảng thời gian trước đó, cô ta 

chưa biết rằng mình có nên đi hay không, cô ta chưa biết rằng mình có nên gặp bạn hay 

không, chính vì thế cô ta chả chuẩn bị gì cả. Trong khi đó, nhiều người trong số các bạn đã 

chuẩn bị xong xuôi, đầy đủ, bạn chờ đợi, chờ để đồng hồ xoay tới số 12, chờ để được đến 

giờ phải đi, chờ khoảnh khắc bạn rời khỏi nhà và đón cô ấy. Bạn không thể nào chờ đợi nổi, 

bạn ngồi đó, chuẩn bị và sẵn sàng, cố gắng đến đúng giờ, thậm chí nhiều người còn đến sớm 

hơn và đây là lỗi của mấy anh tập sự mới vào nghề hay làm. 

Các bạn sẽ không thể nào nhìn ra được cái cách mà cô ta nhìn bạn đâu, bởi vì bạn bị mắc kẹt 

trong tâm trí của mình, bạn không thể nào thoát ra khỏi nó được. Bạn biết không, một trong 
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những kỹ năng thành thục nhất mà tôi từng học đó là bước ra được khỏi tâm trí của mình và 

nhìn bản thân giống như cái cách mà thế giới nhìn bạn, nhìn bản thân giống như cái cách mà 

cô ta nhìn bạn vậy. Bởi vì hầu hết những gã mà cô ta hẹn hò đều quá tươm tất, cô ta có thể 

đã mặc định điều đó ngay khi bạn xuất hiện. Nếu cô ta tình cờ thấy được xe của bạn, cô ta có 

thể đoán ra ngay nó đã được rửa sạch sẽ, lung linh, nó đã được ai đó đánh bóng mới toanh, 

cô ta có thể nhìn thấy điều đó cả dặm và thầm nghĩ “Wow, gã này thật sự đã chuẩn bị quá 

tươm tất”.  

Hãy thử nghĩ mà xem, bạn nghĩ những ai thường là những người tươm tất trong buổi hẹn: Đó 

là những người phụ nữ thừa cân và kém hấp dẫn. Họ là những người làm chính xác những 

gì mà các bạn làm khi hẹn hò với phụ nữ đẹp. Họ sẽ đảm bảo rằng mình có nhiều thời gian 

để chuẩn bị, nhiều thời gian để make-up, nhiều thời gian để làm tóc. Họ thậm chí có thể đến 

tiệm để làm mới lại mái tóc, chỉ bởi vì bạn thôi đấy. Và khi bạn gặp gỡ họ, họ xuất hiện, bạn 

có thể đoán ra ngay cô ta đã dành rất nhiều thời gian và công sức để chuẩn bị gặp bạn. Điều 

đó có khiến bạn bị cô ta thu hút hơn không? Bởi cô ta cố gắng rất nhiều vào điều đó. Không 

đâu, không hề. Nó chỉ khiến bạn cảm thấy tồi tệ vì cô ta dành quá nhiều thời gian để chuẩn bị 

gặp bạn. Và trong nhiều trường hợp, nhiều khi bạn chỉ ước cô ta cứ thế xuất hiện để gặp bạn 

chứ không cần phải dành nhiều thời gian để make-up, làm tóc hay làm móng. Bạn cũng thấy 

đấy, bạn có thể nhận ra cô ta đã đi làm lại móng của mình, làm lại tóc tai, cô ta trông quá hoàn 

hảo. Đấy là những gì mà phụ nữ thừa cân hay kém hấp dẫn thường hay làm khi họ chuẩn bị 

cho buổi hẹn, họ quá tươm tất, họ chuẩn bị quá kĩ càng và bạn có thể nhận ra điều đó khi cô 

ta xuất hiện. Còn bạn thì sao, móng tay, mái tóc ngay cả cách trang điểm, tất cả đều nguyên 

sơ. Cách cô ta chuẩn bị không hề khiến bạn cảm thấy hấp dẫn chút nào cả, nó thậm chí còn 

khiến bạn tắt nứng. Nó thật sự khiến bạn sợ hãi chỉ bởi cô ta cố quá mức và bạn có thể nhìn 

ra điều đó.  

Phụ nữ đẹp sẽ không dành ra toàn bộ thời gian để chuẩn bị gặp bạn bởi vì họ quá bận rộn và 

cho dù họ không bận bịu thì họ cũng sẽ chờ đến giờ phút chót bởi vì họ muốn có thêm lựa 

chọn để thay đổi ý định của mình. Họ không muốn chuẩn bị gì cả để rồi ngồi đó và đợi một 

tiếng đồng hồ trôi qua và khi thời điểm đến thì cứ thế mà đi thôi. Cô ta đáng ra nên rời khỏi 

nhà và gặp bạn, nhưng điều gì sẽ xảy ra khi cô ta thay đổi ý định của mình vào phút chót, 

không có gì đảm bảo cả nên cô ta sẽ không chuẩn bị gì cho đến khi tới giây phút cuối cùng. 

Từ những gì tôi đã nhìn thấy thông qua trải nghiệm thực tế của chính mình, phụ nữ sẽ chờ 

đợi tới giờ phút chót. Đây là lý do mà tôi dạy bạn bài học lúc trước đó là: Khi mà bạn muốn 

lên lịch hẹn hò với phụ nữ đẹp, bạn không bao giờ muốn gọi cho cô ta từ trước, bạn muốn 

thông báo cho cô ta biết ít thông tin nhất có thể, bạn càng thông báo trước cho cô ta thì khả 

năng cao là cô ta sẽ không coi trọng bạn, bạn càng ít hẹn trước với cô ta, thì khả năng cao là 

cô ta sẽ xuất hiện. Nếu bạn muốn gặp cô ta, nếu bạn muốn rủ cô ta đi chơi, hãy đảm bảo rằng 

bạn rủ cô ta vào đêm mà bạn muốn đi chơi với cô ta luôn, chỉ cho cô ta biết trước 2 tiếng mà 

thôi, cách này khiến cô ta có rất ít thời gian, và nếu như cô ta nói đồng ý với bạn, thì cũng sẽ 

có rất ít thời gian để cô ta xem có nên bơ bạn hay không, cô ta chỉ có 2 tiếng để chuẩn bị và 

xuất hiện. Và còn phải phụ thuộc vào nơi mà bạn rủ cô ta để gặp gỡ nhé. Bạn muốn rủ cô ta 

ở nơi mà dĩ nhiên nơi đó thuận tiện và dễ dàng để cô ta có thể đến, nếu nó phù hợp để cô ta 

có thể xuất hiện, cô ta sẽ xuất hiện. Do đó, bạn sẽ muốn khiến mọi thứ dễ dàng cũng như 

thuận tiện nhất có thể cho cô ta, bạn sẽ muốn cho cô ta ít thời gian nhất có thể để chuẩn bị. 

Thường thì tôi thích hẹn trước chỉ vẻn vẹn 1 tiếng đổ lại mà thôi, đôi khi tôi chỉ gọi trước 20 

phút và nói “Này, em đang làm gì vậy, anh đang đến chỗ này, ở một quầy bar nhỏ trong khách 

sạn, em có muốn đến gặp anh chút để trò chuyện hay tán gẫu không, nhanh thôi, chắc khoảng 

20 – 25 phút”, thời gian gặp gỡ như vậy là được rồi, tôi thích giữ cuộc hẹn của mình ngắn 
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ngủi, ngọt ngào. Đây cũng là điều mà bạn nên làm, đây là những thứ mà tôi đã chỉ bạn cách 

làm. Cho nên không bao giờ, không bao giờ được quá tươm tất nhé, nó sẽ làm hỏng mọi thứ. 

Việc không quá tươm tất, chuẩn bị không có nghĩa là xe của bạn trông giống như mới bước 

ra từ phim Mad Max nhé, không có nghĩa là bạn bước vào chỗ hẹn với một đôi tông lào hay 

dép lê. Việc không chuẩn bị quá tươm tất có nghĩa là dù trong bất kỳ điều kiện nào, hoàn cảnh 

nào bạn đang hiện diện, thì bạn cũng có thể gặp gỡ cô ta được. Hãy đảm bảo rằng mình 

không bốc ra mùi hôi thối nào hay vừa đi ra khỏi phòng gym, hãy đảm bảo rằng bạn không 

vừa bước ra khỏi máy chạy bộ, hãy đảm bảo rằng mình đã tắm rửa trong vòng 24 giờ qua và 

không bốc mùi. Vậy là đủ rồi đấy, xuất hiện và gặp cô ta thôi nào. 

Cô ta sẽ bị bạn thu hút nhiều hơn nếu như thấy bạn bước vào chỗ hẹn với bộ dạng: Áo thun 

ở phần trên, tóc có hơi chút bừa bộn, xe thì trông bình thường và đến trễ giờ một tí, bạn bước 

vào mà không quan tâm đến điều gì trên đời này cả, hoàn toàn xa lạ, cô ta sẽ cảm thấy bị thu 

hút nhiều hơn, cấp độ thu hút sẽ tăng lên gấp 100 lần. Nó thu hút hơn nhiều so với việc bạn 

xuất hiện một cách bảnh tỏn, bóng bẩy với quả đầu mới toanh, mùi hương trên người bạn tràn 

ngập nước hoa, xe ở ngoài cửa thì đã được rửa và đánh bóng, bạn trông quá hoàn hảo đi, 

bạn giống như những cô nàng kém hấp dẫn và thừa cân mà tôi đề cập ở trên khi bọn họ hẹn 

hò với đàn ông vậy. Những cô nàng đó làm lại tóc một cách hoàn hảo, làm lại móng, áo khoác 

thì nổi bật, tươm tất quá nhiều, quá nhiều là đằng khác. Bạn biết gì không, trong nhiều trường 

hợp, nó tạo ra áp lực cho người đối diện, họ nghĩ trong đầu “Má ơi, người này cố gắng gây 

ấn tượng với mình quá mức”. Làm ơn, hãy cứ xuất hiện bình thường thôi, phụ nữ đẹp sẽ trân 

trọng điều đó bởi vì nhìn chung hầu hết những gã mà cô ta gặp đều quá tươm tất trong những 

buổi hẹn đầu. Bọn họ tươm tất trông giống y như phụ nữ và không ra dáng đàn ông chút nào.  

Khi mà bạn quá tươm tất trong những buổi hẹn của mình, tất cả những gì mà bạn làm, những 

gì mà bạn đạt được chỉ là truyền tải thông điệp đến cho cô ta biết rằng: Cô ta quan trọng và 

giá trị đối với bạn đến mức nào và bạn phải nỗ lực để có được cô ta. Đây là những thông điệp 

cuối cùng trên đời này mà bạn muốn truyền tải đến cô ta. Bạn không muốn ra tín hiệu như vậy 

đến phụ nữ. Nếu bạn muốn cô ta có cảm giác gì, thì đó là: Bạn đưa cô ta vào thế phải đến 

buổi hẹn để gặp bạn và bạn chỉ gặp gỡ cô ta một cách nhanh chóng rồi bước đi mà thôi. Tôi 

đã hướng dẫn các bạn kỹ thuật rồi: Luôn luôn kết thúc buổi hẹn trước, bạn sẽ chỉ gặp cô ta 

khoảng 20 đến 25 phút, không được quá 30 phút, chỉ nên là buổi gặp gỡ uống nước nhanh 

chóng, rồi bạn đến đấy và kết thúc sự tương tác trước cô ta bởi vì bạn muốn: Cô ta muốn gặp 

lại bạn lần nữa. Bạn cần phải cắt ngang cuộc trò chuyện đi và kết thúc nó trước 30 phút. Bạn 

sẽ thấy việc này hiệu nghiệm, lần tới khi bạn thu xếp lịch để gặp cô ta, bạn có thể nói “Này, 

mình tiếp tục lại những gì hôm trước còn đang dang dở đi, tiếp nối câu chuyện lần gần nhất 

nào”. Hầu hết những gã mà cô ta gặp đều không thể rời bỏ cuộc trò chuyện một cách dửng 

dưng như bạn, những gã đó thích nói cho xong, chưa đề cập đến việc bọn họ thích giữ cô ta 

lại cả đêm và thể hiện ra ý định muốn cưới cô ta luôn trong đêm đấy, bọn họ không thể nào 

rời đi khi cuộc nói chuyện còn đang dang dở ở đấy, họ sợ mình cắt ngang cô ta. Bạn thì khác, 

bạn không được giống họ, bạn cần phải cắt ngang tại đỉnh điểm của câu chuyện và bạn buộc 

phải có gan để kết thúc sự tương tác đó rồi rời đi, được chứ. 

Do vậy, đừng quá tươm tất trong buổi hẹn, nhất là mấy ông hay thường xuyên chau chuốt, 

dừng ngay việc làm này lại. Khi bạn đi chơi cùng bạn bè của mình, bạn vào mấy quán nước 

và bất chợt bắt gặp một anh chàng nào đấy trông giống như đang chờ đợi ai đó trong buổi 

hẹn đầu của mình. Và bạn để ý kỹ anh ta, bạn thấy anh ta quá tươm tất trong buổi hẹn và rồi 

cô gái mà anh ta chờ cuối cùng cũng xuất hiện, bạn nhận ra được nét mặt của cô ta đang nói 

lên điều gì. Với góc nhìn của một người quan sát từ đằng xa, bạn cũng nhận thấy điều đó 

“Mèng ơi, thanh niên này dành ra rất nhiều thời gian chỉ để hẹn hò với người phụ nữ này”. 

Trong hầu hết các trường hợp, cô ta sẽ không bị ấn tượng, cô ta chỉ nghĩ trong đầu “Thôi 
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được rồi, giải quyết buổi hẹn này nhanh nào, mình thấy áp lực rồi đấy, gã này đang trong trạng 

thái yêu rồi, kết cục kiểu gì gã này cũng đeo bám và đỉa đói cho xem, kiểu gì cũng cố biến 

mình thành người mẹ mới để được trợ giúp, kiểu gì cũng biến mình thành bác sĩ tâm lý cho 

coi”. Hãy tưởng tượng ra như thế khi bạn thấy có ai làm như vậy, bọn họ quá ư là hoàn hảo 

trong buổi hẹn, sau đó hãy nghĩ đến buổi hẹn của chính bạn và cách mà bạn tươm tất, nó sẽ 

xảy ra viễn cảnh y như vậy đấy.  

Nói lại lần nữa, mục đích của tôi không phải là bạn lười biếng rồi cẩu thả mang đôi dép lê đến 

buổi hẹn hay đại loại như vậy, tôi chỉ nói bạn đừng quá tươm tất mà thôi. Nếu xe của bạn 

chưa rửa vài ngày và trông nó nhìn ổn thì kệ nó, đừng lo lắng về điều đó. Nếu bạn chưa tắm 

trong vòng 5 đến 6 tiếng vừa qua, bạn không cần phải tắm lại đâu. Nếu bạn vừa cắt tóc vài 

tuần trước, bạn cũng không cần phải cắt lại tóc, bạn ổn rồi. Cứ đi và gặp cô ta thôi và dẹp cái 

chai nước hoa sang một bên, được chứ, lạy hồn. Mấy ông trong buổi hẹn đầu mà cứ thích 

tắm rửa kỹ càng rồi làm đủ thứ trò, cứ như kiểu mỗi lần có cuộc hẹn nào đấy thì mấy ông phải 

chuẩn bị kĩ hơn gấp 10 lần vậy. Cô ta có thể ngửi thấy điều đó, quá nhiều cho một buổi hẹn. 

Hãy ngừng cách hành xử như đứa con gái đi, ý tôi là bạn thậm chí còn không hành xử như 

thằng con trai nữa mà hành xử như con gái ấy. Ngừng ứng xử như con gái, bắt đầu hành xử 

như đàn ông, bắt đầu trông giống đàn ông xem nào. Đàn ông không bao giờ quá tươm tất. 

Bạn thử hỏi phụ nữ xem, họ nghĩ gì, họ tưởng tượng gì trong đầu khi ai đó hỏi họ mường 

tượng ra một người đàn ông? Đối với họ thì một người đàn ông trông sẽ như thế nào? Ai sẽ 

là hình ảnh đầu tiên xuất hiện trong đầu cô ta: Người đàn ông Marlboro chẳng hạn (quảng cáo 

thuốc lá, Google để biết thêm). Bạn thấy đấy, những người đàn ông đó không quá tươm tất, 

do vậy, đừng tươm tất trong buổi hẹn của bạn.  

Bạn muốn cho cô ta biết rằng: Bạn cũng đang gặp gỡ những người phụ nữ xinh đẹp khác. Cô 

ta cần phải biết điều đó. Thế nhưng, nếu bạn xuất hiện một cách chỉn chu, ngăn nắp, bóng 

bẩy thì cô ta không tin điều đó đâu, cô ta sẽ nghĩ “Gã này, anh ta cũng giống y hệt như bao 

gã kém cỏi khác mà mình thổi bay đi, anh ta quá tươm tất, giầy của anh ta mới toanh và sáng 

bóng, trong anh ta quá sạch sẽ, gọn gàng”. Đừng khiến bản thân trông ngăn nắp, gọn gàng, 

điều đó không thu hút phụ nữ đâu, hãy trông bừa bộn một chút. Không, không phải kiểu luộm 

thuộm, vụng về nhé, mà là phong trần, bụi bụi một chút, giống như lúc bạn vừa bước ra khỏi 

giường khi mới ngủ dậy vậy, một chút bừa bộn, phong trần, lộn xộn một cách quyến rũ. Đấy 

sẽ thứ thu hút phụ nữ đẹp, hãy trông bừa bộn như vậy một chút, nó sẽ khiến bạn trông rất 

quyến rũ và hấp dẫn.  

Khi bạn đang muốn truyền đạt thông điệp cho cô ta biết rằng: Bạn cũng đang hẹn hò, gặp gỡ 

với nhiều phụ nữ đẹp khác, nhưng bạn lại trông quá hoàn hảo trong buổi hẹn, cô ta sẽ không 

bao giờ tin điều đó, không bao giờ, là tôi thì tôi cũng không tin. Nếu tôi thấy gã nào đó bóng 

bẩy và trông hoàn hảo trong buổi hẹn đầu và hắn ta nói với tôi rằng hắn ta hẹn hò nhiều phụ 

nữ đẹp, tôi cóc tin và nói “Không, không có đâu, đừng phỉnh tôi”. Và tôi sẽ nói cho bạn biết 

rằng những gã hẹn hò được với phụ nữ đẹp, những gã đã quá quen với việc này, thì họ không 

dành ra cả ngày để chuẩn bị đâu, họ đâu có nhiều thời gian vậy. Do đó bạn chỉ muốn cho bản 

thân mình khoảng 25 phút đổ lại để chuẩn bị mà thôi, đấy là quá nhiều rồi đó. Hãy chỉ cho bản 

thân không quá 25 phút để chuẩn bị và tiến thẳng ra khỏi cửa. Hãy khiến ngày của bạn bận 

rộn làm những công việc khác để bạn không phải nghĩ ngợi gì về buổi hẹn cả, để bạn có thể 

không đặt nặng áp lực lên mình chỉ vì một buổi hẹn hò, bởi vì rất nhiều trong số các bạn, các 

bạn đang nuôi sự chờ đợi và các bạn không nào chờ được để gặp cô ta. Bạn cần phải ngừng 

ngay việc cố gắng lên giường lại. Bạn cần phải làm những việc mà ngày thường bạn vẫn hay 

làm và không đột nhiên xáo trộn lịch trình của mình chỉ vì cô ta, chỉ vì buổi hẹn với cô ta. Do 

vậy, hãy khiến bản thân bận rộn làm những công việc mà ngày thường bạn vẫn hay làm. Và 

khi thời điểm tới, hãy đi và gặp gỡ cô ta, đừng tự đè nặng áp lực lên vai bản thân, bởi vì bạn 
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sẽ còn có nhiều cuộc hẹn như thế này nữa. Và khi bạn biến việc này trở thành một thói quen, 

thói quen gặp gỡ nhiều phụ nữ xinh đẹp, bạn sẽ bắt đầu giảm bớt và càng ngày càng ít nỗ lực 

hơn trong việc chuẩn bị ở những buổi hẹn, bởi vì bạn làm gì có thời gian để làm những việc 

đấy. 
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BÍ MẬT SỐ 19: ĐỪNG BAO GIỜ XUẤT HIỆN Ở BUỔI HẸN TRƯỚC 

CÔ TA 

Đừng bao giờ xuất hiện ở buổi hẹn với phụ nữ đẹp trước khi cô ta đến đấy, đừng bao giờ là 

người đến đấy trước tiên, đừng xuất hiện cho đến khi cô ta xuất hiện, luôn luôn phải là người 

đến trễ hơn, chấm hết. Hãy đến trễ một cách có chủ đích nếu bạn thấy cần thiết. Nếu cô ta 

gọi điện cho bạn hay gửi cho bạn tin nhắn nói rằng cô ta sẽ đến trễ, bạn chỉ việc trả lời “Được, 

hẹn em ở đấy”. Sau đó, bạn chờ ở trên xe của mình. Dù cho có như thế nào đi chăng nữa, 

đừng vào chỗ hẹn cho đến khi cô ta vào đấy trước. Hãy để cho cô ta vào đấy trước, sau đó, 

bạn chờ khoảng 10 đến 15 phút. Hết khoảng thời gian đó rồi thì bạn có thể bước vào chỗ hẹn. 

Bạn luôn luôn phải xuất hiện ở buổi hẹn muộn hơn khoảng 10 đến 15 phút trong ít nhất vài 

buổi hẹn đầu tiên, để bạn có thể xây dựng thu hút và thực hành những chiến thuật mình đề 

ra, chỉ cần đừng xuất hiện đúng giờ là được. Đừng giống những gã kém cỏi mà chúng ta đều 

chứng kiến, họ ngồi chờ phụ nữ ở quầy bar, bạn có thể thấy họ đang chờ đợi khoảnh khắc để 

được phụ nữ, họ thậm chí còn mua sẵn đồ uống, ngồi ngăn nắp cùng chiêc khăn ăn đặt trên 

đùi, chờ đợi người mà họ hẹn gặp đến. Tất cả những ai vừa bước vào cửa, họ quay sang để 

xem thử có phải cô ta không, đừng, đừng làm một gã như vậy, họ là những người thiếu đi sự 

chỉ dẫn này, bạn không được làm vậy rồi viện cớ bởi vì tôi đang hướng dẫn bạn điều này. Bạn 

đang học hỏi từ người mà đã hẹn hò với rất nhiều phụ nữ đẹp và tôi đang chỉ bạn cách làm 

thế nào đây, tôi đang nói với bạn những thứ thật sự có tác dụng, đó là những thứ mà bạn đã 

trả tiền, bạn trả tiền cho bí mật của tôi và tôi đang đưa nó cho bạn đây. Nhiệm vụ của bạn là 

lấy nó và áp dụng, tôi không thể ép buộc bạn làm bởi có những thứ bạn buộc phải tự làm lấy. 

Và có rất nhiều tình huống, bài học không dễ dàng gì đối với bạn vì nó đòi hỏi sự gan góc của 

bạn, vì bạn chưa bao giờ làm những điều đó trước đây, bạn chưa thử những điều này bao 

giờ với phụ nữ. Vì cho đến thời điểm hiện tại, bạn cũng giống như bao gã ngoài kia, chưa bao 

giờ thực sự hẹn hò được với phụ nữ trên 8 điểm. Tất cả những người phụ nữ trước đây bạn 

hẹn hò đều không mấy thu hút, chỉ đáng yêu một nửa, mức độ thu hút đạt một nửa (tôi hay 

gọi chung họ như vậy), hoặc ngoại hình chỉ ở mức trung bình, bạn chưa bao giờ được trải 

nghiệm hẹn hò với phụ nữ đẹp, thậm chí là nhiều phụ nữ đẹp. Và tôi nói với bạn luôn trong 

buổi hẹn đầu tiên, bạn cần phải để cô ta vào đấy trước khi bạn vào, đừng xuất hiện đúng giờ. 

Đừng, chắc cú là không được xuất hiện sớm hơn luôn nhé, đừng có mua sẵn đồ uống cho cô 

ta rồi ngồi đó chờ cô ta đến, hãy đến sau cô ta ít nhất 10 đến 15 phút, không phải 5 phút, 

không phải 6 phút, không phải 7 phút, tối thiểu 10 phút. Trung bình từ khoảng 10 đến 15 phút. 

Bạn muốn để cô ta bước vào trước khi bạn đến, bạn muốn cho cô ta một chút thời gian để 

ngồi xuống, tìm chỗ ngồi và thông thường việc phụ nữ hay làm nhất đó là mở ví ra và mua đồ 

uống cho mình. Đây là thứ bạn muốn, bởi vì bạn sẽ phải hẹn hò với rất nhiều phụ nữ hấp dẫn, 

điều này có thể trở nên rất tốn kém chỉ bằng việc bạn xuất hiện trước cô ta, bởi vì cô ta đã dự 

đoán trước được rằng bạn sẽ trả tiền nước. Và tôi nói ra điều này không hẳn là để bạn cố 

gắng tiết kiệm được tiền, để bạn né tránh vấn đề thanh toán tiền nước cho cô ta nhé. Tôi nói 

ra điều này trọng tâm là để xây dựng thu hút. 

Cô ta đã quá quen với việc gã nào đó xuất hiện trước cô ta rồi, thậm chí xuất hiện từ rất sớm. 

Tin hay không tùy bạn, nhưng bạn sẽ rất ngạc nhiên khi phụ nữ xuất hiện sau họ và hỏi “Anh 

đến đây bao lâu rồi”, rồi họ phản hồi “Anh đến được 1 tiếng trước rồi, à không, 1 tiếng rưỡi thì 

phải, anh đến đây sau giờ làm sẵn tiện chờ em luôn”. Kinh khủng, đó là những gì sẽ xảy ra 

khi bạn thiếu đi sự chỉ dẫn của tôi, phải để cô ta vào trước chứ. Và điểm thú vị khi làm việc 

này bên cạnh việc thu hút phụ nữ như tôi đã đề cập thì tới 99% là cô ta sẽ không ngồi yên đó, 

không làm gì và chờ bạn xuất hiện từ cửa đâu, cô ta sẽ lại quầy và gọi đồ uống, cô ta sẽ tự 

mua đồ uống cho mình. 
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Ngoài lề một chút, có một điều mà tôi rất thích, cực kỳ thích và nó đã xảy ra với tôi, cũng không 

thường xuyên lắm, nhưng cũng rơi vào một hôm trăng xanh đẹp trời nào đấy, khi cô ta vào 

trước tôi và cô ta nhắn tin “Em đã gọi đồ uống rồi, anh muốn uống gì, anh muốn em gọi anh 

đồ uống luôn không”. Tôi thích điều đó. Bạn thấy đấy, việc xuất hiện trễ hơn không những xây 

dựng thu hút mà nó còn giúp bạn tiết kiệm được rất nhiều tiền bởi vì bạn không nhất thiết lúc 

nào cũng phải mua đồ uống mỗi ngày. Rất nhiều phụ nữ sẽ ngồi đợi bạn cùng với một món 

đồ uống nào đấy bởi vì họ không muốn bản thân ngồi chờ bạn mà chả làm gì, trông rất là thộn 

và ngượng ngùng, do đó họ sẽ mua một món đồ uống nào đấy để mà có thứ cầm trên tay, rồi 

nhìn mọi người xung quanh, chờ đợi cho đến khi bạn đến.  

Đối với phụ nữ có sức hấp dẫn rất lớn, nếu cô ta chỉ ngồi ở quầy bar một mình. Chắc chắn sẽ 

có ít nhất 1 đến 2 gã chủ động đến bắt chuyện với cô ta, những gã sẽ tỏ vẻ muốn mua cho cô 

ta đồ uống và điều này hoàn toàn ổn, không sao, cứ để họ mời cô ta đồ uống nếu họ muốn 

vậy. Cô ta có thể nói cho họ biết “Em…em đang chờ một người, anh thấy vậy ổn không, nếu 

ổn thì ok thôi, cứ mời em một ly nước nếu anh muốn”. Bạn sẽ tiết kiệm được rất nhiều tiền 

nếu không xuất hiện đúng giờ, và nhắc lại lần nữa là tôi nói ra điều này bởi vì đó không phải 

là mục đích cuối cùng của chúng ta, không phải tôi đang nói với bạn rằng mục đích của việc 

này là tiết kiệm tiền. Không, đúng là tôi muốn bạn tiết kiệm tiền nhưng mục đích chính vẫn là 

xây dựng thu hút, bạn muốn thể hiện cho cô ta biết rằng bạn bận rộn, bạn có nhiều việc khác 

phải làm và bạn sẽ đến buổi hẹn khi bạn có thể đến được buổi hẹn, thế thôi. Và bằng cách 

trải nghiệm việc làm này thì tình cờ tôi cũng nhận ra rằng mình tiết kiệm được rất nhiều tiền 

khi làm vậy, bởi không chỉ tôi xây dựng được thu hút mà còn khiến cô ta tự mua đồ uống, cô 

ta đã thanh toán cho phần đồ uống của mình và cá nhân tôi thì có thể tôi sẽ không cần gọi đồ 

uống nào cả, tôi có thể bước vào và làm ly nước đá, mọi thứ trở nên hoàn hảo đối với tôi bởi 

vì tôi chả cần phải mở ví ra. Bạn thấy đấy, nếu cô ta muốn uống thêm ly nữa hay mời tôi thì 

cô ta sẽ phải mở ví của cô ta ra. Nó khác hoàn toàn với việc bạn và cô ta đến cùng lúc, rồi 

cùng nhau gọi đồ uống xong bạn phải lấy thẻ của mình ra, rồi lại thấy cô ta lấy thẻ của mình 

ra, rồi thằng pha chế lấy thẻ của cô ta kẹp vào và cà khịa bạn “Anh có muốn tôi lấy thẻ của cô 

ấy không?”. Bạn thấy đấy, mọi thứ diễn ra bối rối ngay trước mặt bạn, nó sẽ khiến bạn lúng 

túng hơn nếu như bạn nói “Không không không, cứ lấy thẻ của cô ấy đi vì tôi là thằng khốn 

nghèo kiết xác”. Thật sự thì bạn có thể nói vậy, nó sẽ tạo ra không khí vui vẻ, nhưng tin tôi đi, 

bạn không muốn bước vào chỗ đó đâu, bạn không muốn nói vậy đâu, đặc biệt là trong buổi 

hẹn đầu tiên.  

Vì vậy, hãy xuất hiện trễ giờ, hãy để cô ta gọi đồ uống của riêng mình, để cô ta tự móc hầu 

bao, bạn chỉ xuất hiện ở chỗ hẹn trong vòng 25 phút, dù sao cũng chỉ rơi vào khoảng 20 đến 

25 phút cho nên bạn không thực sự muốn mình phải móc hầu bao ra và bắt đầu tiêu hao, và 

trong tất cả tình huống xảy ra, thằng pha chế sẽ luôn luôn muốn lấy thẻ của bạn thay vì cô ta. 

Bạn không muốn điều đó xảy ra bởi vì bạn sẽ phải có nhiều cuộc hẹn, nhiều cuộc hẹn đầu 

nữa với nhiều phụ nữ đẹp. Bạn không muốn phải tiêu tiền quá nhiều. Bạn không muốn thẻ tín 

dụng của mình toàn xài vào việc gọi đồ uống mỗi tháng hay mỗi lần phải ra ngoài hẹn hò. Do 

đó, hãy đến trễ giờ, đừng đến sớm và không bao giờ, dù bạn có làm gì đi chăng nữa, không 

bao giờ được xuất hiện trước cô ta. 

Hầu hết những gã mà phụ nữ hẹn hò cùng đều đã ngồi ngay ngắn trước tại quầy bar và chờ 

đợi cô ta đến. Đừng bao giờ là kẻ như vậy, mặc dù bạn sẽ gặp rất nhiều anh chàng như vậy 

trong đời mình, những người ngồi trước ở bàn và chờ đợi một cuộc hẹn. Bạn không bao giờ 

muốn trở thành những gã như vậy bởi bọn họ luôn luôn có kết cục rơi vào Friendzone, bọn 

họ luôn luôn bị thổi bay khỏi cuộc chơi. Bạn muốn truyền tín hiệu giao tiếp đến cô ta rằng bạn 

có cuộc sống riêng và bạn bị trói buộc vào nó, bạn là người bận rộn và bạn đã có một ngày 

làm việc bận bịu. Và bạn sẽ xuất hiện ở buổi hẹn khi bạn có thể đến được đấy, và khi đến nơi, 
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bạn bắt đầu trò chuyện với cô ta luôn, bạn chỉ có 20 đến 25 phút mà thôi cho nên bạn phải 

nén nhiều thứ nhất có thể trong một cuộc hội thoại ngắn ngủi, cho cô ta biết việc gặp gỡ này 

sẽ mang đến cho bạn năng lượng, sự hăng hái và sự tự nhiên, đây cũng là thứ mà bạn muốn. 

Đây là thứ mà bạn muốn cô ta cảm nhận về bạn “Wow, thật tuyệt vời khi đi chơi cùng anh 

chàng này, thật vui khi gặp anh ta. Mình sẽ tận hưởng giây phút này cùng với anh ta.” Cô ta 

sẽ suy nghĩ những thứ như thế về bạn, bởi vì cô ta sẽ nhìn bạn và nghĩ ngợi lung tung: Bạn 

đến trễ hẹn này, bạn không quá ngăn nắp và chỉnh chu như đám yếu kém mà cô ta từng gặp 

này, bạn là kẻ chả chuẩn bị gì cho buổi hẹn cả. Nhiều gã yếu kém mà cô ta gặp họ đều ủi áo 

sơ mi thẳng tắp, họ đều tử tế và bóng bẩy, họ trông quá hoàn hảo ở vẻ bề ngoài, họ xịt lên 

trên người một đống nước hoa. Bạn không bao giờ muốn gợi cho cô ta bức chân dung đó 

trong đầu, bạn không bao giờ muốn trở thành gã đó, bạn quá bận rộn cho điều đấy bởi vì 

những gã làm những điều trên: Họ để lộ ra bản thân dành cả ngày trời để chuẩn bị cho buổi 

hẹn, bạn không bao giờ muốn mình trông như thế. Bạn muốn mình trông giống như bạn có 

nhiều việc để làm trong ngày và thật sự bận rộn, và bạn xem xét dành ra thời gian khoảng 20 

đến 25 phút vào buổi tối để gặp gỡ cô ta, để biết thêm một chút về cô ta, và trong suốt thời 

gian hẹn hò, bạn không thể hiện ra sự hăng hái hay cuồng nhiệt của mình, bạn không năng 

nổ như mấy em gái mới lớn oang oang cái mồm và không biết kiềm chế cảm xúc, bạn để cho 

cô ta nói là chính, bạn chỉ hỏi cô ta vài câu như “Ngày hôm nay của em thế nào? Kể anh nghe 

có chuyện gì vui xảy đến với em không? Em là ai? Em là người như thế nào? Anh muốn chắc 

chắn rằng mình không gặp gỡ một kẻ sát nhân hàng loạt tiềm năng. Em chắc mình không phải 

là kẻ xác nhân hàng loạt đã giải nghệ chứ?”. Bạn biết đấy, hãy giữ cuộc đối thoại hài hước và 

thú vị trong vào 20 đến 25 phút.  

Đừng giống những gã ngốc nghếch ngoài kia làm trong buổi hẹn, và thật đúng là nổ mẹ não 

với bọn này luôn, khi mấy gã này hẹn hò được với phụ nữ có sức hấp dẫn, họ thường hay hỏi 

phụ nữ mấy cái rất buồn cười, họ tưởng đó những thứ cô ta muốn nghe nhưng thực ra là 

không, họ hỏi mấy câu đại loại như “Thế em muốn có bao nhiêu đứa con? Em muốn có một 

gia đình không?”. Và hiển nhiên là hầu hết phụ nữ sẽ phản hồi “Dạ vâng, dĩ nhiên là em muốn 

có một gia đình rồi anh”, rồi họ phản hồi ngay “Ô, anh cũng vậy nè, anh cũng muốn có một gia 

đình”, và rồi bọn họ bắt đầu ứng xử và nâng tông giọng cao lên giống con gái vậy, giọng nói 

bắt đầu cao lên vài nhịp bởi vì như tôi đã nói rồi, có ai từng dạy cho họ cách để trở thành một 

người đàn ông đâu, cho nên họ bắt đầu hành xử như phụ nữ và nâng giọng cao lên để thể 

hiện sự hào hứng “Thế em muốn có bao nhiêu đứa con, ba hả, anh cũng muốn cỡ đấy. Anh 

đang tìm kiếm một gia đình. Anh đang tìm kiếm một người phụ nữ hợp gu để cưới và cùng 

nhau mua nhà, xây dựng tổ ấm” và rồi bọn họ bắt đầu luyên thuyên. Mấy ông đang làm cô ta 

cảm thấy sợ đấy mấy ông biết không. Mấy ông đang làm cô ta cảm thấy kinh tởm và sợ hãi. 

Những đoạn hội thoại như vậy không có tác dụng đối với phụ nữ đẹp. Quay trở lại thứ mà tôi 

đã đề cập trước đấy, những đoạn hội thoại này chỉ có tác dụng đối với phụ nữ thừa cân và 

không hấp dẫn. Đây chính xác là những thứ mà họ muốn nghe từ bạn. Họ đang tìm một gã 

để ổn định cùng bởi vì họ đã quá mệt mỏi rồi, họ không có nhiều đàn ông đến bên cửa đón 

họ, không ai có nhu cầu đến với họ cả, cho nên khi bạn đến và bắt đầu nói với cô ta những 

điều như vậy. Cô ta chắc chắn sẽ cắn ngay còn kịp, họ chắc chắn sẽ cùng bạn mua nhà, họ 

chắc chắn sẽ trở thành vợ của bạn. Nhưng bạn tôi, bạn sẽ không bao giờ thật sự hạnh phúc 

đâu. Cứ nhìn những gã đã từng làm vậy xem, những gã đã từng đi trên con đường đấy, họ 

sẽ nói cho bạn nghe. Chỉ bởi vì bọn họ thấy việc đó quá dễ dàng, nó khiến họ cảm thấy thoải 

mái, họ thấy mọi thứ dễ dàng có được, họ chấp nhận con người của họ, họ chả quan tâm đến 

việc cải thiện bản thân nữa, họ chỉ lấy những thứ họ có thể lấy được thôi là đủ. Và đây là 

những gã có kết cục cưới phải những cô gái trên, để rồi họ dành cả quãng đời còn lại hối hận 

“Mình đã khiến bản thân rơi vào tình cảnh gì thế này”. Bởi vì ngay khi mà bạn và cô ta có con 
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với nhau, tất cả những lời nói ngọt ngào mà cô ta đã cho bạn ăn trước đây sẽ bắt đầu biến 

mất, cô ta đã bắt thóp được bạn rồi, giờ cô ta có thể trở thành một kẻ ngang ngược. Tôi đã 

chứng kiến cả rồi, những người phụ nữ thừa cân và kém hấp dẫn biến thành những cô nàng 

ngang ngược, bạo hành một khi họ nắm được bạn trong tay. Một khi cô ta có con với bạn, bạn 

đã bị cô ta nhốt vào chuồng rồi, giờ đây, cô ta có thể sai bảo bạn, ra lệnh cho bạn như một 

thằng nhóc vậy, và rồi bạn nhận ra mình không còn muốn trở về căn nhà đó nữa, căn nhà mà 

bạn và cô ta đã từng cố gắng để có được. Đột nhiên bạn cảm thấy bản thân mình đang chết 

dần chết mòn, bạn không còn là một người đàn ông nữa, bạn muốn trở về nhà với bố mẹ 

mình, bạn trông giống như một đứa trẻ vậy, và bạn bị mọi người sai bảo. Tôi thấy rất nhiều 

người như vậy rồi, đây là kết cục cho những kẻ không dám bước vào cuộc sống của người 

trưởng thành, họ cố gắng ở lại cuộc sống của những cậu bé để rồi kết cục phải kết hôn với 

những người phụ nữ kia và kết thúc cuộc đời của chính mình, chỉ chờ chôn mà thôi. Cả quãng 

đời còn lại họ sẽ chỉ sống cuộc sống của một cậu bé bởi vì cô ta sẽ là kẻ “trông coi” bạn khi 

bố mẹ bạn lìa đời. Bạn nhận ra rồi đấy, cô ta sẽ kiểm soát bạn, nói với bạn rằng bạn làm gì 

cũng sai trái, bạn chẳng làm được ra hồn, đấy, họ mắng chửi còn tệ hơn cả bố mẹ bạn, còn 

tùy xem bố mẹ bạn trước đây đã từng nghiêm khắc với bạn như thế nào thì cô ta có thể đối 

xử với bạn còn tồi tệ hơn, cô ta sẽ nói với gia đình và bạn bè cô ta rằng “Tại sao tao lấy phải 

thằng đấy chứ”. Trong khi đó, nhìn kĩ xem, thực tế thì cô ta may mắn khi có được bạn đấy, rất 

nhiều người phụ nữ quên rằng, họ quên đi một điều rằng: Họ may mắn như thế nào khi có 

một người đàn ông kết hôn với họ, thế nhưng họ không trân trọng điều đó. Do vậy, trách nhiệm 

của tôi là cứu bạn ra khỏi vũng lầy này. Công việc của tôi là giúp bạn thoát ra điều đấy bởi vì 

bạn đã mua cuốn Audio Book này. Và tôi nói cho bạn nghe đó là đừng chọn con đường đấy, 

bạn không cần thiết phải làm vậy bởi vì bạn sẽ cảm thấy thoải mái ở bản thân, bạn sẽ trở nên 

lười biếng, bạn sẽ trở nên mập mạp và bạn sẽ chọn từ bỏ sự cố gắng trong cuộc sống này 

hoàn toàn. 

Đừng từ bỏ cuộc sống như vậy. Đúng là tôi đang lạc đề rồi, tôi biết chủ đề là xuất hiện trễ ở 

buổi hẹn nhưng có nhiều thứ cần phải được nói ra ngay và tôi đang cố vắt điều đó ở bất cứ 

chỗ nào tôi có thể nói được bởi tôi muốn bạn có thêm nhiều bài học giá trị khi mua cuốn Audio 

Book này, và tôi muốn bạn học hỏi nhiều nhất có thể. Tôi muốn bạn phải hiểu được chiến 

thuật của phụ nữ trong hẹn hò, không chỉ phụ nữ đẹp mà còn phụ nữ không xinh đẹp để bạn 

nhận ra 2 mặt của vấn đề mà chúng ta đang gặp phải. 

Bạn biết đấy, tôi đã gặp nhiều người nói rằng “Tôi hạnh phúc khi không hẹn hò với phụ nữ 

đẹp, rõ hơn nữa là tôi hạnh phúc khi không hẹn hò với mấy con nhỏ đào mỏ, người phụ nữ 

của tôi rất tuyệt vời và họ luôn luôn sẵn sàng chi trả sòng phẳng với tôi”. Còn tôi thì kiểu “Đúng, 

đó là sự thật, tôi công nhận với anh chỗ đó”. Rất nhiều phụ nữ đẹp đoán trước được rằng bạn 

sẽ chi trả cho buổi hẹn và họ tự cho mình có quyền như thế, tôi đồng ý với những người trên 

kia chứ không phải không đồng ý. Và nhìn chung thì phụ nữ không mấy hấp dẫn và thừa cân 

thì họ lúc nào cũng sẵn sàng chi trả cả, họ sẽ chi trả một nửa hóa đơn thanh toán. Nhưng tôi 

phải nhắc bạn lần nữa đó là: Có đáng không? Đấy là thứ tôi nhìn vào, liệu có đáng ở chặng 

đường dài hay không một khi cô ta nắm thóp và nhốt bạn vào chung căn nhà với cô ta, và cô 

ta trở thành con mụ hung hăng cao có 1m6 với cân nặng 100 kg bắt nạt bạn, sai bảo bạn đủ 

thứ, lắc đầu ngao ngán sau lưng bạn mỗi khi bạn quay đi và phàn nàn “Tại sao mình lại cưới 

hắn ta cơ chứ”. Nó có đáng không khi mà bạn có thể chi trả những khoản hẹn hò để hẹn hò 

với những người phụ nữ cực kì đẹp. Tôi nói luôn: Nó rất xứng đáng. Và bạn cũng phải biết 

rằng, thanh toán một vài bữa ăn tối không phải là vấn đề to tát. Đấy không phải là vấn đề nếu 

như bạn là người thành công và kiếm được rất nhiều tiền. Nhưng nếu như bạn hẹn hò với 

những cô nàng thừa cân và không mấy hấp dẫn mà tôi đã đề cập ở trên thì họ sẽ sẵn sàng 

trả chia hóa đơn sòng phẳng với bạn, đúng chứ, họ đã quen với điều đó rồi bởi vì thường 
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không có gã nào sẵn sàng trả tiền cho họ cả nên họ đã quen với việc chia đôi hóa đơn. Tuy 

nhiên, điều đó sẽ khiến bạn cảm thấy thoải mái, lười biếng, mập mạp, bạn sẽ không muốn cố 

gắng nhiều trong đời nữa, cố làm gì chứ? Cô ta chi trả 1 nửa rồi mà, bạn sẽ không muốn phải 

cố gắng ra ngoài và kiếm nhiều tiền nhất có thể nữa bởi vì bạn cảm thấy hài lòng và thoải mái 

với bản thân. Nhưng đối với phụ nữ đẹp, đấy là một câu chuyện hoàn toàn khác. Bạn cần phải 

trở thành một người đàn ông giàu có và đấy là điều tốt. Dù bạn có hẹn hò được với phụ nữ 

đẹp hay không thì bạn vẫn muốn mình trở thành một người đàn ông giàu có, để bạn có thể 

chăm sóc tốt cho bản thân mình, bạn có thể chăm sóc tốt cho gia đình mình, được chứ, thực 

tế thì nó cũng sẽ giúp bạn có đủ khả năng để hẹn hò được với phụ nữ đẹp, bạn có thể đi bất 

cứ đâu bạn muốn, bạn có thể thanh toán bao nhiêu bữa ăn tối tùy thích.  

Một điểm thú vị ở phụ nữ đẹp đó là khi bạn mời được họ ra ngoài, họ đều biết thứ mà họ đang 

đối mặt, họ biết nghĩa vụ của họ. Với phụ nữ không hấp dẫn, họ sẽ trả nửa hóa đơn và nếu 

như việc cô ta không trả nửa hóa đơn có thể giúp bạn tránh xa việc sống phần đời còn lại với 

cô ta, bị cô ta kiểm soát hết cuộc đời này cùng với cái mồm to lớn đáng ghét lải nhải mỗi ngày, 

thì tôi sẽ rất vui khi trả luôn phần của cô ta, để tôi có thể không khiến bản thân mình rơi vào 

tình cảnh đấy, tôi sẽ vui vẻ thanh toán toàn bộ hóa đơn. 

Một vài người có suy nghĩ “Tôi không cưới cô ta đâu, những người phụ nữ đẹp đều là lũ đào 

mỏ”. Bạn thấy đấy, thực tế họ đâu phải, đó không phải sự thật. Đúng là có một số lượng nhiều 

những em gái đào mỏ, và đúng là mấy ẻm rất đẹp hoặc ít ra là mấy ẻm tỏ ra là mình đẹp. Tuy 

nhiên, theo như kinh nghiệm của tôi bởi vì tôi đã hẹn hò nhiều phụ nữ, những người bị cho là 

đào mỏ, họ đều biết có một nghĩa vụ phải làm, một luật bất thành văn đó là Em đi cùng tôi thì 

tôi sẽ chăm sóc cho em. Thời gian mà chúng ta dành cho nhau, em là của tôi. Bạn thấy đấy, 

không có thứ gì là miễn phí cả. Do vậy, hãy nhớ vấn đề chính trong bài học này, đừng bao 

giờ xuất hiện trước cô ta ở buổi hẹn. Luôn luôn xuất hiện trễ hơn. Nó sẽ xây dựng thu hút và 

nó sẽ giúp bạn tiết kiệm rất nhiều tiền khi không phải thanh toán đồ uống.  
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BÍ MẬT SỐ 20: HÃY LÊN KẾ HOẠCH HẸN HÒ VỚI PHỤ NỮ ĐẸP  

RỒI SAU ĐÓ BIẾN MẤT (KỸ THUẬT NÂNG CAO) 

Đối với một số ít trong số các bạn ngoài kia đã hẹn hò được với phụ nữ trên 8 điểm về ngoại 

hình, các bạn và tôi đều biết một điều: Những người phụ nữ này là những người hay hủy kế 

hoạch hẹn hò nhất trên hành tinh này, họ hủy kế hoạch mọi lúc mọi nơi. Đừng vội nghĩ rằng 

cô ta sẽ không hủy kế hoạch với bạn. Hầu hết phụ nữ hấp dẫn ngoài kia đều đã có sẵn một 

binh đoàn đàn ông trong cuộc đời mình rồi, có từ trước khi bạn biết đến cô ta. Và tất cả bọn 

họ đều đang chờ để được đi chơi cùng cô ta. Cũng giống như bạn, bọn họ đã mời cô ta đi 

chơi rồi, và cô ta đều đồng ý nhưng lại hủy kế hoạch vào phút chót. Một số ít người cô ta 

không hủy kế hoạch, đó là những người mà cô ta thích thú hẹn hò cùng, nếu bạn không phải 

là những gã mang lại cho cô ta cảm giác đó, thì bạn chả có gì đặc biệt với cô ta cả. Bạn cũng 

chỉ đơn thuần là một gã mà cô ta cho số điện thoại và giờ đây cố gắng từng li từng tí để được 

lên giường. Bạn không có nổi trội, có tới cả ngàn gã trong cuộc đời cô ta đã làm những thứ 

giống hệt nhau rồi. Chỉ khi bạn chấp nhận được sự thật này, đến lúc đó, bạn mới có thể bắt 

đầu lên kế hoạch: Làm Thế Nào Để Khiến Bản Thân Đặc Biệt, Làm Thế Nào Để Làm Cho 

Mình Nổi Bật, để bạn cũng có thể lên giường được với cô ta. Tuy nhiên, nếu như bạn vẫn 

giống hầu hết những gã trong cuộc đời cô ta, tất cả những gì mà bạn làm cho tới thời điểm 

này chỉ là: Gọi điện cho cô ta, nhắn tin cho cô ta, nịnh bợ cô ta, hy vọng rằng cô ta sẽ thấy 

được tia sáng và rồi cuối cùng cũng chịu đi chơi với bạn, thì bạn sẽ thất bại mãi thôi. Cô ta 

không đời nào đi chơi với một gã như bạn đâu, cô ta sẽ phớt lờ những gã như bạn. 

Theo kinh nghiệm của tôi, cách nhanh nhất và hiệu quả nhất để đưa bản thân xếp trước tất 

cả những gã yếu kém khác trong đời cô ta, những gã đang van xin một tí sự chú ý của cô ta, 

đó là: Bạn lên lịch hẹn với cô ta, ăn trưa, uống nước, đi cà phê, cái nào cũng được, không 

quan trọng, phải khiến cô ta đồng ý gặp bạn ở đâu đó, và đảm bảo cô ta sẽ xuất hiện, và rồi: 

Bạn hủy cuộc hẹn, đừng đến đấy. Không chỉ bơ và hủy buổi hẹn với cô ta thôi đâu mà bạn sẽ 

hoàn toàn cắt đứt liên lạc và biến mất luôn, đừng trả lời cuộc gọi của cô ta, hãy phớt lờ cô ta 

luôn. Nếu bạn có thể làm được điều này, bạn sẽ nhận lại được cái mà tôi hay gọi là: Sự tôn 

trọng khổng lồ (Gorilla Respect) từ cô ta, bởi vì không có bất kỳ một gã nào trước đây trong 

đời cô ta, những gã đang muốn lên giường với cô ta, mà có gan hủy buổi hẹn với cô ta cả. 

Giờ thì, trước khi bạn nghĩ rằng hành động này quá bất lịch sự hay thô lỗ, hoặc bạn không 

muốn làm tổn thương đến cô ta, thì có điều này bạn cần phải biết và hiểu, đó là: Phụ nữ đẹp 

làm điều này với đàn ông mọi lúc mọi nơi, bạn không hề hay biết gì đâu. Phụ nữ đẹp là bậc 

thầy hủy cuộc hẹn, nhất là những cô nàng trên 8 điểm về ngoại hình. Họ đều thích đưa số 

điện thoại của mình cho đàn ông mọi lúc mọi nơi, bởi vì họ muốn có được sự chú ý mà, nhưng 

ngay khi họ lấy được điều đó từ bạn, họ sẽ quay lưng và hủy cuộc hẹn. Cho nên trước khi 

bạn bắt đầu cảm thấy có lỗi với cô ta, hãy hiểu một điều rằng, bạn không phải đang đối phó 

với những cô nàng 4 hay 5 điểm đâu. Cô ta sẽ không ngồi một chỗ ở nhà và chờ điện thoại 

của mình vang lên. Cô ta được đàn ông gọi rủ rê đi chơi mỗi ngày. Và như bây giờ, bạn cũng 

chỉ là một trong những gã đó mà thôi, bạn cũng chỉ là một con số đối với cô ta mà thôi. Bạn 

chả có gì đặc biệt cả, giống như hầu hết những gã kia, bạn không hề biết sức mạnh của sự 

trẻ trung, nóng bỏng, thon gọn và tuổi đời dưới 30 của những cô gái này. Thế giới đang nằm 

dưới chân cô ta, và đừng vội nghĩ cô ta sẽ không tận dụng toàn bộ lợi thế đó. Cái bạn cần làm 

bây giờ là kéo cái tấm thảm bên dưới cô ta và làm những việc mà hầu hết nhiều người không 

có gan để làm. Bạn sẽ muốn xua cái tôi của cô ta theo hướng khác. Bạn sẽ muốn khiến cô ta 

cảm giác như cô ta không có gì đặc biệt cả. Bạn sẽ muốn khiến cô ta cảm giác bất an, tự ti. 

Nhắc lại những gì mà bạn đã được học từ những bài học trước: Phụ nữ đẹp không muốn hẹn 

hò với những gã khiến họ cảm thấy an toàn, họ hẹn hò với những gã khiến họ cảm thấy không 
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an toàn, tự ti. Đừng bao giờ quên điều đấy. Khi bạn khiến phụ nữ có cảm giác an toàn, bạn 

sẽ không bao giờ được đưa vào danh sách lựa chọn để hẹn hò của cô ta, do vậy bạn cần phải 

khiến cô ta cảm thấy bất an và cách nhanh nhất để đạt được điều này là: Khiến cô ta đồng ý 

đi chơi với bạn, và rồi không xuất hiện, hãy hủy cuộc hẹn với cô ta, hãy biến mất một vài ngày, 

đừng trả lời cuộc gọi của cô ta, đừng gọi lại cho cô ta, đừng phản hồi tin nhắn, đừng phản hồi 

Email. Sau khi một vài ngày trôi qua, bạn có thể xem và trả lời những tin nhắn, nội dung Email 

hay hộp thư thoại giận dữ của cô ta, và bạn có thể nói gì đó đại loại như “Anh xin lỗi, anh bất 

tỉnh đêm hôm đó, anh kiệt sức quá”. Chỉ vậy thôi. Bạn không cần phải nói thêm bất cứ điều gì 

nữa. Bạn không cần phải giải thích về bản thân kỹ càng hơn nữa đâu. Hãy khiến nó ngắn gọn 

và ngọt ngào. Đừng cố bịa đặt ra những câu chuyện phức tạp, hãy khiến nó đơn giản thôi. Và 

dù bạn có làm bất cứ thứ gì đi chăng nữa, cũng đừng thiết lập một buổi hẹn khác nhé, hãy 

cho cô ta cơ hội để rủ bạn đi chơi. Và nếu như cô ta không rủ, hãy chờ một vài ngày, sau đó 

gọi cho cô ta một cách bất ngờ, tốt nhất là vào lúc 7 hay 8 giờ tối. Hãy đảm bảo ngày đó ở 

khoảng giữa Chủ Nhật cho đến Thứ Tư, bởi vì thường đó là những buổi tối tuyệt vời nhất để 

mời phụ nữ đẹp đi chơi với bạn, hãy thông báo trước cho cô ta 2 tiếng đổ lại và hỏi cô ta có 

muốn gặp bạn để uống nước hay không. Nếu cô ta nói có, trong nhiều trường hợp cô ta sẽ 

nói đồng ý bởi vì cô ta muốn hét vào mặt bạn do bạn hủy buổi hẹn với cô ta vào phút chót. 

Đây mới là lúc bạn có thể xuất hiện, tuy nhiên, giờ bạn đang ở vị thế quyền lực hơn, giờ cô ta 

sẽ lo ngại rằng liệu bạn có hủy buổi hẹn rồi chơi cô ta một vố nữa hay không, và giờ thì bạn 

là một gã nào đó đặc biệt với cô ta rồi, bạn không còn giống như những gã yếu kém trong đời 

cô ta nữa, những gã chỉ biết nịnh bợ và bị thổi bay một cách nhanh chóng. Giờ đây, dẫu cho 

cô ta sẽ không bao giờ thừa nhận điều đó, nhưng cô ta có tôn trọng bạn. Và khi bạn gặp cô 

ta, đừng nhầm lẫn rằng việc cô ta trách móc bạn do bạn hủy buổi hẹn là sự giận dữ nhé, đó 

không phải là sự giận dữ, đó là sự thu hút.  

Hủy buổi hẹn với phụ nữ đẹp là một kỹ thuật hiệu quả một cách đáng kinh ngạc nếu bạn thực 

hiện nó một cách chuẩn xác. Nó sẽ khiến sự thu hút của cô ta bay nhanh như quả tên lửa chỉ 

trong một đêm. Và đây cũng là cách nhanh nhất để tách biệt bản thân ra khỏi đàn người 

ngưỡng mộ cô ta có trong đời. Bạn có rất nhiều đối thủ khi tiếp xúc với phụ nữ đẹp. Đây là 

cuộc chơi cực kì cam go, và trong tình cảnh khắc nghiệt như thế, bạn cần phải ứng dụng 

phương pháp cực đoan hơn. Đây là cách mạnh mẽ nhất để khiến bạn nổi bật giữa những đám 

yếu kém trong đời cô ta. Và vì bất kỳ lý do gì, cho dù cô ta không bao giờ nói chuyện lại với 

bạn (điều này không xảy ra với tôi), nhưng vì bất kỳ lý do gì mà nếu như cô ta quyết định 

không bao giờ muốn gặp lại bạn lần nữa, thì bạn cũng có thể rời đi với sự thỏa mãn khi biết 

rằng: Bạn là gã đầu tiên và duy nhất từng hủy cuộc hẹn với cô ta, và cô ta sẽ nhớ về bạn trong 

suốt quãng đời còn lại của mình. Tất cả đàn ông cần phải trải nghiệm việc này ít nhất một lần 

trong đời, khi biết rằng ở đâu đó trong suốt cuộc đời của bạn, có một người phụ nữ xinh đẹp, 

lộng lẫy bước đi trên hành tinh này sẽ luôn nghĩ về bạn trong suốt cuộc đời của cô ta, bởi vì 

bạn đã là gã duy nhất cho cô ta thấy, chứng minh cho cô ta rằng, thật sự chứng tỏ cho cô ta 

biết là: Cuộc đời của bạn quan trọng hơn vẻ đẹp của cô ta, đây là điều mà tôi đảm bảo với 

bạn tất cả những gã muốn lên giường trong đời cô ta không bao giờ đạt được. Tôi tin rằng tất 

cả các bạn cần phải trải nghiệm để biết cảm giác ấy như thế nào ít nhất một lần trong đời. Bạn 

cần phải có ít nhất một phụ nữ đẹp ngoài kia, người mà sẽ không bao giờ quên bạn, người sẽ 

dành ra quãng thời gian của lại của đời mình nhớ về bạn, nghĩ về bạn, sử dụng bạn như là 

một thước đo tiêu chuẩn đối với những gã khác đến sau này. 

Một lần nữa nếu bạn đang nghĩ rằng bạn không thể làm vậy với cô ta, rằng bạn thấy mình đối 

xử như thế thì thật là tệ với cô ta hay cảm thấy tội lỗi, thì hãy thử hỏi bất cứ phụ nữ đẹp nào 

mà bạn biết những câu hỏi sau, hãy hỏi cô ta “Có bao nhiêu thằng từng hủy hẹn với cô trong 

buổi hẹn đầu tiên”. Bạn biết thừa câu trả lời sẽ là bao nhiêu: Số 0 tròn trĩnh. Không bao giờ. 
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Giờ thì hãy quay sang hỏi cô ta tiếp “Thế có bao nhiêu thằng mà cô từng hủy hẹn trong buổi 

hẹn đầu”. Nếu cô ta thành thật, bạn biết cô ta trả lời bao nhiêu không “Trên 95% trên tổng số 

đàn ông rủ cô ta đi chơi”. Trên 95% đấy các bạn, tại sao à? Bởi vì cô ta không thể nào đi chơi 

hết với tất cả mấy gã đó được, bởi vì chỉ có một mình cô ta, nhưng lại có đến một đống các 

bạn. Bạn cần phải hiểu điều đó, phụ nữ đẹp không bị dồn dập bởi những gã tiếp cận hay cố 

tán tỉnh họ mỗi ngày. Họ bị dồn dập bởi những gã suốt ngày rủ rê họ đi chơi, những gã mà cô 

ta đã biết qua rồi. Và bởi phụ nữ đẹp thường họ không muốn tổn thương cảm xúc của bạn, 

cho nên họ sẽ không bao giờ nói cho bạn biết sự thật, và sự thật đó là “Tôi xin lỗi, tôi không 

có thời gian để quen biết thêm một gã yếu kém, chỉ biết ngồi đấy khen ngợi và nói cho tôi biết 

tôi xinh đẹp như thế nào hay đối xử tử tế với tôi. Tôi không có thời gian cho chuyện đấy. Tôi 

đã có cả ngàn người như vậy trong đời rồi, tại sao tôi lại phải cần thêm nữa chứ”. Đoán xem, 

cô ta sẽ không bao giờ nói cho bạn biết điều đấy, nhưng đó là sự thật, đó là sự thật. Do vậy 

để tránh nói cho bạn biết tất cả điều đó, để tránh làm bạn tổn thương, cô ta thà hủy cuộc hẹn 

với bạn. Cô ta sẽ nhẹ nhàng hơn và thà hủy cuộc hẹn với bạn còn hơn nói cho bạn biết sự 

thật, hy vọng rằng bạn sẽ nhận được tín hiệu, hy vọng rằng bạn sẽ hiểu được ẩn ý.  

Do đó, khi buổi hẹn diễn ra, những gì mà phụ nữ đẹp hay làm đối với những gã mà cô ta 

không hứng thú, đó là họ sẽ tắt điện thoại, đưa điện thoại đến trạng thái hộp thư thoại, họ sẽ 

phớt lờ tin nhắn của bạn và nếu như bạn cố gửi tin nhắn với cô ta trên Facebook, bạn cũng 

sẽ không nghe phản hồi lại từ phía cô ta đâu. Nếu như bạn cố làm phiền cô ta thêm nữa, cô 

ta có thể phản hồi lại vào ngày hôm sau và cô ta sẽ đãi bạn một đống lời bào chữa không thỏa 

đáng, những lời viện cớ vớ vẩn mà cô ta đã sử dụng lên hàng trăm gã khác, hy vọng rằng bọn 

họ biết được ẩn ý, cô ta sẽ nói cho bạn biết đại loại như “Xe cô ta bị thủng lốp; Bạn của cô ta 

đang trong tình trạng khẩn cấp và cần phải được đưa đón; Điện thoại của cô ta bị mất; Điện 

thoại hết pin”. Đây là những lời bào chữa mà phụ nữ đẹp đưa cho những gã mà bọn họ không 

có hứng thú. Và bởi vì có rất nhiều người trong số các bạn bị mắc kẹt mãi điều đó ở trong đầu, 

bạn tin vào những lời viện cớ của cô ta, và bạn tiếp tục cố gắng, bạn tiếp tục rủ cô ta đi chơi, 

bạn tiếp tục làm những thứ mà nó không có tác dụng, bạn thậm chí còn làm những thứ đấy 

dữ dội hơn nữa bởi vì bạn đang thiếu đi sự chỉ dẫn, bạn đang thiếu đi những bí mất để hẹn 

hò với phụ nữ đẹp, những bí mật mà tôi đang dạy cho bạn ngay lúc này. Tôi dạy bạn cách mà 

phụ nữ đẹp suy nghĩ và đấy là thứ mà cần phải học để có thể hẹn hò được với họ. 

Giống như các đội tuyển chơi trong NFL (Giải bóng bầu dục quốc gia) vậy. Mỗi tuần, những 

đội này đều có do thám, họ có do thám để đi thám thính các đội khác. Họ quay lại video các 

đội tuyển khác đang tập luyện. Họ ngồi xem lại và học hỏi từ các đội khác, họ tìm kiếm điểm 

yếu và điểm mạnh, họ quan sát và tìm ra nơi mà họ có thể công kích. Đây là những thứ mà 

tôi không bao giờ thấy bất cứ kênh hướng dẫn hẹn hò hay dân Pickup nào ngoài kia làm cả. 

Họ chả biết thứ gì về mục tiêu của mình, cái họ quan tâm và muốn nhất chỉ là việc lên giường, 

đó là tất cả những gì mà họ biết, đó là lý do họ thất bại.  

Do vậy, bạn sẽ nhận được những lời bào chữa này rất nhiều từ phụ nữ đẹp, rồi sau đó nếu 

như bạn vẫn cố gắng và rủ rê cô ta đi chơi lần nữa, cô ta sẽ tiếp tục lặp lại tất cả những câu 

đố trên hết lần này tới lần khác cho đến khi bạn nhận ra ẩn ý rằng cô ta không có hứng thú 

với mình. Vì vậy, đừng để việc bạn cảm thấy mình có lỗi khi có thể làm tổn thương đến cô ta 

ngăn bạn lại, đừng để lương tâm đó ngăn cản bạn sử dụng kỹ thuật mạnh mẽ nhất và hiệu 

quả nhất mà tôi từng đem ra xài để có được phụ nữ đẹp, khiến họ thích thú và bị thu hút chỉ 

trong một đêm, kỹ thuật đó là: Hãy lên lịch hẹn và hủy cuộc hẹn đó với cô ta. Hãy cố làm điều 

đó trước khi bạn chối bỏ nó. Bạn sẽ không bao giờ biết được sức mạnh của kỹ thuật này kinh 

khủng đến như thế nào đâu nếu như bạn không cố gắng thử nó lên bản thân. 

Cảnh báo một chút, cô ta sẽ tức giận với bạn khi làm điều này với cô ta, đừng vội nghĩ rằng 

cô ta sẽ không nổi khùng. Cô ta sẽ rất giận dữ, cô ta sẽ bực mình bởi bạn xua cái tôi của cô 
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ta đi sai hướng. Và dẫu cho hầu hết phụ nữ đẹp hủy cuộc hẹn với đại đa số đàn ông rủ rê họ 

đi chơi, nhưng hầu hết đại đa số bọn họ chưa từng trải qua cái cảm giác ở phía bên kia chiến 

tuyến bao giờ cả, cái cảm giác khi bị hủy cuộc hẹn, cái cảm giác mà họ đã gây ra với người 

khác, cái cảm giác mà tự mình nếm trải thứ thuốc mà mình hay cho người khác uống, vì thế 

khi cuối cùng mọi thứ cũng xảy ra với họ, họ sẽ bị sốc nặng, họ không thể nào tin được điều 

đó, nhưng đó là thứ phải được thực thi nếu bạn muốn thu hút cô ta, đúng chứ. Trái lại, về phía 

bạn, đừng bận tâm hay lo lắng về việc mình làm, nếu bạn không làm vậy với cô ta thì bạn sẽ 

không đạt được thứ bạn muốn, nó sẽ không gây ra hiệu ứng mà bạn muốn, nó sẽ không ra 

được kết quả mà bạn muốn. Nếu bạn đã sẵn sàng hủy cuộc hẹn với cô ta một cách thành 

công, hãy đảm bảo rằng bạn không được lùi lại, hãy đảm bảo rằng, bạn đã sẵn sàng mất cô 

ta (Điều này chưa từng xảy ra với tôi). Bạn phải có tư duy trong đầu rằng: Bạn không được 

sợ hãi, bạn không bao giờ được cảm thấy sợ hãi mất đi một người phụ nữ, không bao giờ. 

Có đến trên 3,5 tỷ phụ nữ ngoài kia, đừng có cảm thấy sợ hãi, đừng lùi lại, đừng gọi điện cho 

cô ta vào ngày hôm đó và nói rằng bạn không thể đến được hay để lại tin nhắn nói cho cô ta 

biết rằng bạn có thể sẽ đến trễ. Đừng làm tất cả những việc đó. Bạn phải làm chính xác những 

gì mà phụ nữ đẹp làm. Bạn phải tắt điện thoại của mình đi. Bạn không được trả lời cuộc gọi 

nào cả, phớt lờ hết tất cả tin nhắn trên Facebook, phớt lờ cả Email, bạn buộc phải hủy cuộc 

hẹn và lờ cô ta đi. Đó là cách duy nhất để bạn có thể lấy được sự hiệu quả mà bạn muốn. Nếu 

làm không tới thì đừng làm, đừng thử ngay từ đầu, nhưng một khi đã làm thì phải làm lút cán, 

được chứ. Bạn phải sẵn sàng để mất cô ta và đấy là điều hoàn toàn bình thường, bạn phải 

luôn luôn có một tư duy thịnh vượng, vô số, dồi dào trong đầu khi đối mặt với phụ nữ đẹp chứ 

không phải tư duy khan hiếm, nghèo nàn, bởi vì mỗi một người phụ nữ ngoài kia họ đều không 

có cái tư duy khan hiếm khi họ đối mặt với đàn ông, họ có cả ngàn người đàn ông tiếp cận rồi, 

cả ngàn người đều muốn đến bên họ cho nên họ mặc định đã có luôn tư duy thịnh vượng, dồi 

dào rồi. Đối với họ, không có bất kỳ một gã nào là đặc biệt cả, cho đến khi bạn chứng minh 

được điều đó, chứng minh cô ta đã sai. Và đây là những gì tôi dạy bạn trong cuốn Audio Book 

này, đó là bạn phải hủy cuộc hẹn với cô ta. Đừng tỏ ra tế nhị gì hết, cứ thực hiện và hủy cuộc 

hẹn với cô ta, không gọi, không viết, không email, không nhắn, không làm bất cứ thứ gì kể cả 

việc xuất hiện, đừng đến buổi hẹn đó. Đó là tất cả những gì mà bạn làm, hủy buổi hẹn và biến 

mất. 

Để tóm tắt lại những gì mà bạn sẽ làm trong bài học này đó là: Bạn sẽ hẹn cô ta ra ngoài, bạn 

phải đảm bảo rằng cô ta đồng ý có mặt ở đó, bất cứ chỗ nào mà bạn muốn và rồi, không xuất 

hiện, chỉ cần đừng xuất hiện, đừng gọi điện, đừng nhắn tin và đừng nhắn lại trên Facebook 

cho cô ta sau đó. Hãy cứ để mọi thứ diễn ra như vậy đi. Hãy đợi ít nhất 24 tới 48 tiếng cho sự 

hiệu nghiệm được thiết lập. Và nếu cô ta gọi cho bạn trước đó, mắng mỏ bạn, gọi đích danh 

tên bạn, hét vào mặt bạn. Đoán xem, thật hoàn hảo, đó là thứ mà bạn muốn. Đó là sự căng 

thẳng. Bạn muốn sự căng thẳng, bởi vì căng thẳng là thứ để tạo nên sự hấp dẫn với phụ nữ 

đẹp. Nếu không có sự căng thẳng, bạn không thể có sự hấp dẫn được, đặc biệt là với phụ nữ 

đẹp, dĩ nhiên là ngoại trừ trường hợp cô ta đã bị bạn thu hút từ trước đó rồi nhé, trường hợp 

mà không may thay là hầu hết nhiều gã đàn ông thiếu kỹ năng và sự chỉ dẫn thường hay dựa 

dẫm vào. Khi họ gặp được phụ nữ đẹp, họ nghĩ rằng sự độc đáo của họ sẽ thu hút cô ta, họ 

nghĩ rằng ngoại hình của họ sẽ thứ khiến họ vượt qua được nhiều ứng cử viên khác, sự hài 

hước của họ, cá tính của họ. Lại nói nữa, điều đó là chưa đủ. Đó là những gì cuối cùng trên 

đời này mà bạn dựa dẫm vào: ngoại hình hay đại loại cái thứ mà bạn gọi là độc nhất của riêng 

bạn. Đây là những thứ tôi gọi là Hy Vọng Thu Hút, bạn đang hy vọng rằng bạn sẽ thu hút được 

cô ta. Khi bạn đang theo đuổi phụ nữ đẹp, bạn không thể hy vọng được, bạn cần phải có chiến 

thuật. Những gì mà những gã này không biết và không chịu hiểu đó là phụ nữ đẹp bị thu hút 

về mặt thể chất, như kiểu ngay lập tức bị thu hút về mặt thể chất đối với một người đàn ông 

ấy, điều này chỉ xảy ra với tỉ lệ dưới 2% đàn ông mà họ gặp mà thôi, dưới 2% có nghĩa là 98% 
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đàn ông còn lại trong đời cô ta đang dựa dẫm vào chiến thuật nghèo nàn này để thu hút phụ 

nữ, trong khi họ lại bỏ qua vũ khí lợi hại hơn để thu hút phụ nữ đó là: Sự căng thẳng. Và làm 

thế nào để tạo ra sự căng thẳng một cách tự động với phụ nữ đẹp mà bạn vừa mới gặp và 

khiến sự thu hút của cô ta đối với mình giống như một quả tên lửa, để tách biệt bản thân ra 

khỏi cả ngàn gã yếu kém trong đời cô ta, chỉ có cách đó là: Hẹn gặp cô ta và hủy buổi hẹn đó. 

Đây là kỹ thuật mạnh mẽ nhất, nhưng được sử dụng ít nhất để thu hút phụ nữ đẹp, chốt lại nó 

vẫn là kỹ thuật hiệu quả nhất để thu hút phụ nữ đẹp.  

Buồn thay là hầu hết nhiều người không bao giờ thử, họ hoàn toàn chối bỏ nó, họ tự nói với 

bản thân “Ôi, tôi không thể nào làm vậy được”. Và đó là lý do mà họ thất bại với phụ nữ đẹp. 

Bạn sẽ thật sự thành công gấp 1000 lần với phụ nữ đẹp nếu bạn có tư duy “Một là Sống. Hai 

là Chết” (Có tất cả hoặc không có gì) với họ, nó hoàn toàn đối nghịch với kiểu chơi an toàn. 

Phải mất một khoảng thời gian khá dài tôi mới rút ra được bài học như vậy. Đừng lãng phí 

những năm tháng cuộc đời để cố gắng học những sai lầm mà tôi đã phạm phải chỉ bởi bạn sợ 

mình làm tổn thương đến cảm xúc của cô ta. Và nhắc lại lần nữa, nếu như cô ta không nói 

chuyện lại với bạn (Điều này không xảy ra với tôi). Nhưng nếu như vì bất cứ lý do gì, nếu cô 

ta không nói chuyện lại với bạn, thì bạn nên nhận ra một điều rằng là bạn thà bước đi trên 

đống lửa một cách ngầu lòi còn hơn là bị phớt lờ để rồi kết cục bị rơi vào Friendzone, chờ đợi 

những năm tháng tiếp theo cuộc đời mình, 3 năm, 4 năm, 5 năm, chờ đợi để được làm bạn 

trai của cô ta và chứng kiến cô ta đi cùng mấy thằng đểu cáng, mấy thằng đã có gan bơ cô ta, 

hẹn gặp cô ta nhưng không thèm đến buổi hẹn. Bạn thấy đấy, tốt hơn hết vẫn là dám bước 

xuống đống lửa còn hơn là chấp nhận kết cục như thế, bị trở thành một trong cả ngàn gã trong 

cuộc đời cô ta mà cô ta thậm chí còn không thèm để tâm hay chú ý tới. Hãy dám đi trên đống 

lửa và bước qua nó. 

Cảnh báo an toàn. Đừng thử binh pháp này lên mấy em 4, 5 hay 6 điểm. Tôi không chỉ cấm 

học trò của mình hẹn hò với mấy em 4, 5 hay 6 điểm, mà phải nhìn nhận chung là mấy em 4, 

5, 6 điểm là những sinh vật hoàn toàn khác. Hẹn họ nhưng không xuất hiện sẽ không hiệu 

quả. Với những em 4, 5 và 6 điểm, họ không có cả ngàn đàn ông trong đời cạnh tranh nhau 

để giành lấy họ, cho nên bạn không cần phải sử dụng chiến thuật này với những cô nàng 4, 

5 hay 6 điểm. Bạn chỉ đơn giản là xuất hiện ở buổi hẹn, và 9/10 trường hợp, họ sẽ tìm ra lý do 

để thích bạn, cô ta sẽ tìm ra điểm để làm bạn gái của bạn. Tuy nhiên đối với phụ nữ đẹp thì 

điều này hoàn toàn trái ngược, cô ta sẽ tìm ra lý do để không thích bạn, để khiến cho khoảng 

cách giữa bạn và cô ta xa hơn, do vậy cô ta sẽ luôn luôn tìm cách để không ưa bạn.  

Những cô nàng 4, 5 hay 6 điểm không phải là đối tượng mà chúng ta nhắm tới. Đối tượng mà 

chúng ta nhắm tới là 8, 9 và 10 điểm. Đây là những người phụ nữ tốt nhất ngoài kia. Với tư 

cách là học trò của tôi, bạn không được cho phép bản thân mình ổn định với những người 

phụ nữ kém hơn, bạn phải thúc đẩy bản thân để cố gắng nhiều hơn nữa trong cuộc sống, để 

có được thân hình tốt nhất có thể, kiếm được nhiều tiền hơn, có công việc tốt hơn. Trở nên 

tốt hơn để bạn có thể tốt nhất và tách biệt bản thân khỏi những người còn lại. Đơn giản vậy 

thôi. Do đó, người phụ nữ xinh đẹp tiếp theo mà bạn gặp trong đời: Hãy cố gắng hủy cuộc hẹn 

với cô ta và hãy xem sự thu hút của cô ta đến nhanh như quả tên lửa đối với bạn như thế nào 

chỉ trong một đêm. Hãy cố gắng thử làm việc đó trước khi bạn chối bỏ nó (Try it before you 

deny it). 
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BÍ MẬT SỐ 21: PHẢN HỒI EMAIL CHỈ TRONG 3 CÂU 

HOẶC ÍT HƠN 

Hãy giữ cho nội dung Email của bạn ngắn gọn và ngọt ngào, nội dung trong Email không bao 

giờ được dài hơn cô ta. Khi phụ nữ viết mail cho bạn, hầu hết phụ nữ đẹp đều viết mail rất 

ngắn, nếu bạn để ý kỹ thì họ viết rất ngắn gọn. Nội dung Email của bạn bao giờ cũng phải 

ngắn hơn cô ta, tuy nhiên nó vẫn phải có sức truyền tải nhất định, điều đó có nghĩa là bạn cần 

phải sáng tạo hơn trong cách viết. Và lý tưởng nhất là nội dung chỉ nên xấp xỉ 3 câu hoặc ít 

hơn. Tôi không thể kể hết cho bạn biết bao nhiêu lần tôi chứng kiến nhiều người ngoài kia, 

sau khi họ nhận được một dòng nội dung Email từ phụ nữ đẹp, họ ngay lập tức phản hồi lại 

nguyên một đoạn văn trong khi tất cả những gì cô ta hỏi chỉ đơn giản “Anh thế nào?”. Khi phụ 

nữ hỏi “Anh thế nào?”. Bạn phải trả lời như thế này nè “Sao em hỏi vậy, em đang thăm dò anh 

đấy à?”. Đừng bao giờ được đưa cho phụ nữ một câu trả lời thẳng. Lý do mà bạn không muốn 

đưa cho cô ta một câu trả lời thẳng là bởi, đó là những câu trả lời mà nhiều gã trong đời cô ta 

đã làm rồi, bọn họ sợ rằng mình sẽ phá hỏng mọi thứ, bọn họ không dám chịu rủi ro bởi vì 

9/10 trường hợp: Cô ta là người phụ nữ đẹp duy nhất trong đời mà họ theo đuổi.  

Tôi đã chỉ dạy các bạn rồi, các bạn cần phải có được cả một hồ bơi toàn là phụ nữ, bởi vì phụ 

nữ đẹp cũng đã có cả một hồ bơi toàn là đàn ông rồi. Bạn không phải là người duy nhất trong 

đời muốn tụt quần cô ta đâu. Ngược lại, đối với nhiều gã trong đời cô ta, thì cô ta lại là người 

phụ nữ xinh đẹp duy nhất trong hồ của họ. Cũng có nhiều người có phụ nữ trong hồ bơi của 

riêng mình, tuy nhiên vấn đề là số lượng lớn trong đó không có mấy ai hấp dẫn, không có đến 

một ai cùng đẳng cấp với phụ nữ đẹp. Do đó khi bạn viết mail cho cô ta, hãy khiến nó ngắn 

gọn và ngọt ngào. Bạn muốn viết nội dung chỉ giới hạn từ 3 câu trở xuống mà thôi. Đừng viết 

cho cô ta cả câu chuyện cuộc đời mình như nhiều gã hay làm, đừng biến cô ta thành bác sĩ 

tâm lý, đừng kể lể về những nỗi đau thời thơ ấu hay công việc ngày hôm đó của bạn căng 

thẳng ra sao. Cô ta không cần biết tất cả những thứ đó, hãy tập trung vào việc viết Email ngắn 

hơn cô ta. Mục tiêu của bạn là sử dụng Email để hấp dẫn cô ta, để khiến cô ta tò mò về bạn, 

để khiến cô ta nghĩ về bạn. Đừng bỏ phí cơ hội để làm điều đó, bởi vì giống như hầu hết nhiều 

người, bạn thường chỉ ích kỷ giải phóng tất cả sự quan tâm của mình đến cho cô ta, bạn 

không thể nào kiểm soát được sự thu hút của mình đối với cô ta, phụ nữ đẹp sẽ không bị hấp 

dẫn bởi những gã không thể kiềm chế được bản thân. Do vậy, bất cứ khi nào bạn phản hồi 

Email của cô ta, hãy nhớ tới những gì tôi bảo: Giữ nó ngắn gọn và ngọt ngào, giữ nó trong 3 

câu hoặc ít hơn, bất cứ lúc nào có thể.  

Bạn không bao giờ muốn viết Email dài hơn cô ta cả. Cô ta hỏi bạn một câu ngắn ngủn “Anh 

thế nào?”, và giống như hầu hết nhiều gã thiếu sự chỉ dẫn với phụ nữ đẹp, các bạn phản hồi 

lại cô ta với 3 đến 4 đoạn văn, kể cho cô ta nghe về câu chuyện đời mình. Đây là cách nhanh 

nhất để thổi bay cơ hội của bản thân. Không bao giờ, không được đưa cho phụ nữ sự thỏa 

mãn khi biết rằng bạn thích thú và quan tâm tới họ. Giây phút mà cô ta nhận ra bạn thích họ, 

bạn sẽ mất đi sự thu hút của mình lên cô ta. Tôi biết đây không phải những điều mà bạn được 

dạy dỗ ở trong trường học, nhưng tin tôi đi, đừng tiếp thu những thứ khó nhằn đó, bạn không 

cần thiết phải làm giống như những gì trường học chỉ bạn, bạn chỉ cần lắng nghe những gì tôi 

bảo và áp dụng nó vào cuộc đời mình, rồi bạn sẽ tìm thấy được sự thành công với phụ nữ 

đẹp. 

Đối với phụ nữ đẹp, bạn cần phải là khiến cô ta lúng túng và bối rối, bạn cần phải để cô ta 

đoán nhiều hơn về bạn, bạn cần phải khiến cảm xúc cô ta bị lung lay, mất cân bằng, và nội 

dung trong Email là công cụ lợi hại mà bạn có thể sử dụng để khiến điều đó xảy ra, đừng lãng 

phí nó. Hãy giữ nội dung Email ngắn gọn và ngọt ngào, dưới 3 câu. Bạn muốn cô ta viết nhiều 

hơn bạn, khi cô ta hỏi bạn “Anh dạo này thế nào?”, phản hồi của bạn nên là “Em thì sao?”. 
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Bạn muốn cô ta viết nhiều hơn bạn, bạn muốn cô ta đầu tư vào bạn, đầu tư thời gian vào bạn, 

viết nội dung email dài hơn bạn, cô ta sẽ không viết dài hơn nếu như cô ta đã nhận được 

10.000 từ phản hồi từ bạn trong Email. 

Tóm lại, đừng viết thành đoạn văn chỉ để phản hồi lại một từ của cô ta. Đừng viết ra đoạn văn 

nếu như tất cả những gì cô ta hỏi bạn chỉ là “Anh dạo này thế nào?”. Đừng viết thành đoạn 

văn. Chấm hết. Hãy viết thành câu văn thôi, và ít hơn hoặc bằng 3 câu, đấy là cách mà bạn 

muốn làm. Đừng viết cho cô ta biết về toàn bộ câu chuyện cuộc đời bạn. Ví dụ như cô ta viết 

“Hôm nay anh làm gì vậy”, bạn chỉ cần trả lời “Không nhiều lắm” (Not much). Chấm phát. “Còn 

em?” (You). Hỏi chấm. Đấy, vẻn vẹn 3 câu, đó là tất cả những gì bạn cần nói. Còn một từ nữa 

mà bạn không bao giờ nên sử dụng và tôi không hề muốn thấy ai trong số các bạn sử dụng 

từ này, bởi vì đó là từ được sử dụng giữa mấy em gái với nhau, và từ đó là “Cười ỉa” LOL 

(Laugh Out Loud). Tôi biết có rất nhiều người sử dụng từ này, và bạn cần phải dừng ngay lại 

bởi vì nó sẽ khiến bạn trông rất giống phụ nữ. Nó khiến bạn phát ra âm thanh của phụ nữ và 

nó khiến bạn trông tự ti, bởi vì khi các bạn sử dụng từ này, tất cả các bạn kết thúc câu bằng 

3 từ này: LOL, thì các bạn đang giết chết sự thu hút của mình. Nó giống như kiểu một anh 

chàng nào đó đang kể truyện cười. Và câu chuyện thật sự rất vui. Anh ta khiến đám đông cười 

phá lên, nhưng trước khi đám đông có thể thật sự cảm nhận được toàn bộ hiệu ứng của câu 

chốt và chuẩn bị cười phá lên, thì anh ta lại dừng lại giữa sự ngây thơ của tất cả mọi người 

“Không, tôi đùa thôi, tôi rút lại lời nói”. Bạn thấy đấy, nó phá hủy đi toàn bộ bầu không khí vui 

vẻ, nó phá đi hiệu ứng mà bạn muốn, giống y hệt như cái cách bạn sử dụng từ LOL vậy. Nếu 

bạn đang muốn viết ra thứ gì đó thật sự sáng tạo, thật sự dí dỏm, hài hước nhưng chỉ vì bạn 

sợ xúc phạm đến cô ta, bạn lại lựa chọn 3 từ này để kết câu: LOL, lúc này nó sẽ phá hỏng tất 

cả mọi thứ, nó giết chết hiệu ứng mà bạn muốn tạo ra: Sự thu hút. Nó khiến bạn trông giống 

như phụ nữ vậy, nó khiến bạn trông tự ti và để lộ sự không chắc chắn, ổn định về bản thân. 

Vì vậy, đừng sử dụng từ: LOL, đừng bao giờ và đấy cũng là một thói quen xấu mà nhiều người 

ngày nay hay xài bởi vì bạn thấy phụ nữ sử dụng nó, bạn thấy phụ nữ xài với nhau nên bạn 

nghĩ mình có thể sử dụng được. Đừng làm vậy, đừng sử dụng từ: LOL. Tôi không bao giờ sử 

dụng từ LOL, nhưng tôi thích thú khi phụ nữ sử dụng từ đấy, khi họ Email tôi và họ viết LOL, 

tôi biết là họ đang tự ti, họ sợ rằng họ sẽ xúc phạm đến tôi, họ đang tìm kiếm sự chấp thuận 

của tôi. Cho nên, đừng sử dụng từ LOL nếu bạn muốn mình trông giống như phụ nữ. Đấy là 

một thói quen xấu, đừng xài nó, hãy tự đánh giá lại bản thân mỗi khi sử dụng nó “Đấy là điều 

tồi tệ, không được sử dụng từ đó nữa, nghe rõ chưa”. Chỉ có 3 từ thôi nhưng nó phát ra âm 

lượng lớn, nó truyền tải rất nhiều thứ không hay ho, do đó, đừng sử dụng từ LOL. 

Hãy luôn luôn ghi nhớ rằng: Bạn muốn viết ít chữ hơn cô ta nhưng bạn muốn giao tiếp, kết nối 

nhiều hơn, hãy học cách suy nghĩ một cách sáng tạo khi viết bởi vì bạn không có nhiều khoảng 

trống đâu, bạn chỉ có 3 câu hoặc ít hơn mà thôi. Cho nên bạn cần phải truyền đạt nhiều hơn 

trong vẻn vẹn 3 câu, và điều đó sẽ khiến cô ta tò mò, điều đó sẽ khiến cô ta tỉnh táo và phát 

ra những tín hiệu thích thú đối với bạn. Hãy suy nghĩ nhiều hơn giống như một người làm tiếp 

thị vậy. Giống nhiều hơn đối với một người quảng cáo và ít giống một thằng kém cỏi khi bạn 

phản hồi Email của mình. Và nhắc lại lần cuối khi bạn viết Email: Hãy suy nghĩ nhiều hơn 

giống như một người tiếp thị, nhiều hơn giống như một người quảng cáo và ít hơn giống với 

một thằng yếu kém. 
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BÍ MẬT SỐ 22: PHẢN HỒI TIN NHẮN CỦA CÔ TA TRONG 4 TỪ 

HOẶC ÍT HƠN 

Điều này cũng tương tự như phản hồi nội dung email của cô ta vậy. Với Email, bạn không 

muốn phải viết nhiều hơn 3 câu. Thì với tin nhắn, hiển nhiên là sẽ có khác biệt đôi chút, bởi vì 

trên điện thoại, viết 3 câu sẽ tương đương như viết 3 đoạn văn vậy. Do đó, với tin nhắn, bạn 

sẽ muốn giữ cho nó ngắn gọn và ngọt ngào, với tin nhắn, bạn thường chỉ muốn giữ nội dung 

tin nhắn trong 4 câu hoặc ít hơn mà thôi, được chứ, hãy cố gắng viết tối đa 4 câu đổ lại. Tin 

nhắn là nơi tuyệt vời để sử dụng kiểu phản hồi chỉ với một từ, đây là điều mà bạn nên luyện 

tập với bản thân để có thể nhắn tin với phụ nữ hấp dẫn, để phản hồi lại cô ta chỉ với một từ 

duy nhất. Hầu hết phụ nữ đẹp đã thuần thục trong việc phản hồi bằng một từ, bạn sẽ không 

muốn cô ta chạy thoát và tiếp tục làm vậy với mình, dù cô ta có nhận thức được điều đó hay 

không nhưng chắc chắn cô ta sẽ luôn muốn khiến bạn viết nhiều hơn, cô ta muốn bạn đầu tư 

nhiều hơn, và lý do mà cô ta muốn bạn đầu tư là bởi cô ta muốn có được sự chú ý, cô ta muốn 

lấy sự chú ý của bạn. Vì bạn đã được học từ tôi, nên bạn đã biết được rằng, bạn sẽ không 

bao giờ muốn đưa cho phụ nữ đẹp sự chú ý của mình, đấy là điều cuối cùng mà bạn muốn 

đưa cho họ. Ngay khi mà bạn cho họ sự chú ý, bạn sẽ bị loại. Do đó, chúng ta sẽ muốn cố 

gắng và giữ gìn quyền lực của mình nhiều nhất có thể. Cho nên khi bạn trả lời một tin nhắn, 

bạn thường sẽ chỉ muốn phản hồi chỉ trong 1 từ. Tôi là một fan bự trong việc phản hồi một từ. 

Một trong những từ ưa chuộng nhất của tôi đó là: Cũng vậy (ditto). Đây có thể là một trong 

những từ mạnh mẽ và hiệu nghiệm nhất để tôi triển khai trong việc phản hồi 1 từ. Bởi vì hầu 

hết phụ nữ, phụ nữ đẹp sẽ hỏi bạn một câu hỏi đại loại như “Thật tuyệt vời khi được nói chuyện 

với anh hôm nay”. Và cô ta mong đợi bạn sẽ nói thứ gì đó đại loại như “Ừ, cũng thật tuyệt vời 

khi nói chuyện với em.” Và rồi viết thêm 5 đoạn văn nữa giống như mấy gã kém cỏi hay làm. 

Nhưng bạn thì khác, bạn đã được tôi hướng dẫn, bạn sẽ không viết nó thành 5 đoạn văn, bạn 

sẽ không viết nó thành 5 câu văn, bạn thậm chí cũng sẽ không viết nó thành 5 từ. Khi cô ta 

hỏi bạn câu hỏi như vậy, bạn chỉ đơn giản phản hồi: Cũng vậy (ditto). Do đó khi cô ta viết cho 

bạn vài câu kiểu như “Thật tuyệt khi được nói chuyện với anh hôm nay, em hy vọng là mình 

có thể nói chuyện lại với nhau”, và nghĩ trong đầu bạn sẽ phản hồi lại như “Ô, tuyệt vời, anh 

cũng vậy, điều đó thật tuyệt, anh không thể nào chờ được đến lúc hai đứa mình có khoảng 

thời gian tuyệt vời với nhau”. Thay vì làm những thứ kém cỏi như vậy, thay vì phản hồi những 

thứ yếu kém như vậy, bạn chỉ đơn giản phản hồi “A cũng vậy” (ditto). Đó là tất cả những gì 

mà bạn cần phải nói. Tôi sử dụng: Cũng vậy (ditto) rất thường xuyên với phụ nữ đẹp, nó không 

bao giờ lỗi thời cả. Tôi sử dụng từ này với nhiều kiểu phụ nữ mấy năm nay rồi và nó không 

bao giờ lỗi thời, nó cứ tiếp tục càng lúc càng hiệu nghiệm. Nói lại lần nữa, đây là một trong 

những câu phản hồi 1 từ ưa chuộng nhất mà tôi sử dụng. Đây là từ yêu thích của tôi, và cũng 

là kỹ thuật mạnh mẽ nhất. Bởi vì hầu hết phụ nữ đẹp, dẫu cho họ viết cho bạn chỉ với vài từ 

hoặc 1 câu, họ dự đoán trước rằng bạn sẽ làm chính xác y hệt những gì mà những gã khác 

trong đời họ làm, đó là phản hồi một tin nhắn bằng cả một đoạn văn. Và có rất nhiều người 

làm như vậy đấy. Nếu phụ nữ đẹp nhắn tin cho họ, họ không chỉ nhắn lại ngay mà họ còn 

nhắn nhiều hơn 1 lần trước khi cô ta kịp có cơ hội để phản hồi tiếp. Và lý do tại sao tôi biết 

điều này là bởi tôi không chỉ đã hẹn hò với phụ nữ đẹp mà tôi vẫn còn làm bạn với nhiều người 

trong số họ, và họ thường cho tôi xem những đoạn tin nhắn ấy. Rất nhiều lần khi tôi ra ngoài 

cùng họ để ăn trưa hay ăn tối, và một trong những gã ngưỡng mộ cô ta gọi điện, và đột nhiên 

tôi thấy những đoạn tin nhắn sau đó, rồi chỉ trong vài giây lại tiếp tục thấy tin nhắn lần nữa, và 

rồi chúng tôi bàn tán về việc đó.  

Không có gì khiến tôi ngạc nhiên cả, khi mà có rất nhiều người thiếu đi sự chỉ dẫn này, và đây 

chỉ là bài học đơn giản thôi nhé, còn rất nhiều thứ khác nữa. Một khi mà bạn học được và tiếp 

thu được những bí mật mà tôi dạy bạn, bạn sẽ thấy rất nhiều thứ trong số đó là những vấn đề 
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rất thường tình, những vấn đề rất hiển nhiên nhưng lại gây sốc đối với hầu hết đàn ông, giống 

như bị lạc trên một vùng đất xa lạ vậy, họ không thể nào hiểu được, họ không thể nào thoát 

ra được khỏi đầu óc mình và tự nhìn nhận bản thân dưới góc nhìn của phụ nữ đẹp, nó trái 

ngược hoàn toàn với việc họ không chịu thoát ra, nghĩ thoáng ra mà cứ trở thành người mà 

họ muốn mình trở thành mãi ở trong đầu. Do vậy, bạn muốn giữ tin nhắn của mình tối đa 4 từ 

đổ lại, hãy ứng dụng nghệ thuật phản hồi chỉ với 1 từ mà tôi yêu thích nhất: Cũng vậy (ditto). 

Nếu bạn vừa bước ra khỏi cuộc hẹn và cô ta nhắn tin cho bạn “Hôm nay em rất vui, hy vọng 

là mình sẽ làm lại điều đấy”, phản hồi của bạn chỉ đơn giản là “Anh cũng vậy (Ditto)”. Đó là tất 

cả những gì bạn cần phải nói. 

Người nào nói ít hơn sẽ có vị thế cao hơn trong mối quan hệ. Người nào viết ít hơn sẽ có địa 

vị cao hơn. Với cương vị là một người đàn ông, bạn luôn luôn muốn mình là người có vị thế 

cao hơn. Lý do mà rất nhiều người thất bại là bởi người phụ nữ mà họ đang theo đuổi mới là 

người có vị thế cao hơn chứ không phải họ. Cô ta là người viết ít hơn và anh ta là kẻ viết nhiều 

hơn. Bạn cần phải hiểu điều này để có thể thành công trong việc hẹn hò phụ nữ đẹp, trong 

việc thu hút phụ nữ đẹp. Đây là những thứ hết sức căn bản mà hầu hết nhiều người không 

biết gì cả, bạn cần phải hiểu, tiếp thu và không bao giờ được quên, và bạn sẽ tự mình rút ra 

được bài học trong cuộc sống mà thôi, và rồi bạn cũng sẽ quay trở lại cuốn Audio Book này 

một cách thường xuyên hơn, và nhận ra “Wow, những gì mà gã này nói là sự thật”. Do vậy, 

khi bạn nhắn tin với phụ nữ đẹp, vẫn y nguyên tắc đã đề ra, hãy luôn giữ từ ngữ ngắn gọn 

hơn cô ta, hãy biến tin nhắn của bạn ngắn hơn cô ta. Và khi đối mặt với phụ nữ đẹp, bạn thật 

sự cần phải sáng tạo lên bởi vì bạn viết nội dung Email và tin nhắn rất ngắn. Hầu hết nhiều gã 

có xu hướng viết nội dung Email và tin nhắn rất dài, đặc biệt là khi đối diện với người phụ nữ 

mà họ rất có hứng thú, họ không thể nào kiềm chế được bản thân. Họ không có cái gọi là khả 

năng tự kiềm chế, họ cố gắng kết nối, giao tiếp bằng mọi sự thu hút mà mình có, họ cố gắng 

để lên giường ngay lập tức, và điều đó dẫn đến kết cục họ khiến phụ nữ sợ hãi và ghê tởm, 

họ bị phụ nữ đẩy ra càng ngày càng xa.  

Bạn phải hiểu một điều như thế này, phụ nữ phải lòng ai đó chậm hơn nhiều so với đàn ông, 

họ yêu và ngả vào lòng ai đó chậm hơn rất nhiều so với đàn ông. Nếu bạn muốn thành công 

trong việc thu hút và hẹn hò với phụ nữ đẹp, bạn buộc phải luyện tập công cụ cực kì mạnh mẽ 

có tên là: Kiên nhẫn. Bạn buộc phải luyện tập sự kiên nhẫn. Một phần trong việc luyện tập sự 

kiên nhẫn và chứng tỏ được tính kiên nhẫn của mình đó là: Kiềm chế bản thân. Một khi cô ta 

thấy được ở bạn đức tính kiên nhẫn và kiềm chế. Cô ta sẽ tách bạn ra khỏi đám yếu kém 

trong đời mình, do đại đa số đàn ông, tới 99% những gã trong đời cô ta đều không có khả 

năng kiềm chế bản thân. Đó là lý do họ rơi vào Friendzone. 

Cho nên, hãy giữ tin nhắn của bạn, nội dung email của bạn, ngắn hơn cô ta và không bao giờ, 

bất cứ thứ gì mà bạn viết ra lại kết thúc bằng Laugh Out Loud (LOL) (Cười ỉa) nhé. Chấm hết. 

Đây là thói quen rất xấu mà tôi thấy nhiều người mắc phải, đến mức họ viết LOL ngay cả khi 

điều đó là không cần thiết, họ viết nó sau những câu mà không liên quan gì đến việc hài hước 

hoặc cố ý muốn nó trở nên hài hước, họ viết ra chỉ bởi vì đó là một thói quen, và thói quen đó 

rất xấu. Vì thế, không được kết thúc câu với từ LOL, đặt thứ khác vào vị trí đấy. Cá nhân riêng 

tôi thì thích để dấu hoa thị ở cuối câu (*), tôi sử dụng ‘*’ thay vì dấu chấm câu (.), chỉ là thêm 

chút hương vị cho tin nhắn thôi. Bạn thấy đó, nghe thì tưởng những chuyện này bé tí nhưng 

thật ra ý nghĩa của nó rất lớn. Nó lớn đến nỗi có thể tách biệt bạn ra khỏi những đám yếu kém 

trong cuộc đời cô ta, những gã sử dụng dấu chấm kết thúc câu hay những dấu câu khác thích 

hợp, và họ muốn thể hiện ra rằng mọi thứ phải thật chuẩn chỉnh cứ như là vừa mới tốt nghiệp 

từ đại học Harvard ra vậy, nhưng cuối cùng lại viết LOL ở cuối câu, thứ mà sẽ giết chết toàn 

bộ hiệu ứng mà họ cố gắng đạt được. 
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Do vậy, những từ ngữ phản hồi lại tin nhắn chỉ với 1 từ mà bạn có thể sử dụng bên cạnh 

“Cũng vậy” (Ditto) đó là: Được, Ok (Yep). Tốt (Cool). Hay (Nice). Và dĩ nhiên rồi: Cũng vậy 

(Ditto). Đây là những từ tuyệt vời nhất để phản hồi chỉ với 1 từ mà bạn có thể sử dụng để 

bao phủ khoảng 70 đến 80% nội dung Email mà bạn nhận được từ phụ nữ đẹp. Được; Tốt; 

Hay và Cũng vậy, đây là những từ phản hồi mà bạn có thể sử dụng bất cứ khi nào mà bạn 

nhận được tin nhắn hay Email từ phụ nữ đẹp, đặc biệt là tin nhắn, bởi vì như tôi đã nói, bạn 

muốn giữ cho tin nhắn của mình chỉ 4 từ đổ lại mà thôi. Và phản hồi chỉ có 1 từ là lý tưởng 

nhất. Phản hồi lại chỉ với 1 từ là nhân tố chính, là vàng trong cuộc chơi này. Cho nên đây là 

bộ tứ mà bạn có thể sử dụng để viết vào quyển sổ để ghi nhớ, hãy tiếp thu và sử dụng nó 

thường xuyên trong việc phản hồi tin nhắn, hãy luyện tập nó lên bất cứ ai gửi tin nhắn cho 

bạn, những lúc bạn bè của bạn nhắn tin chẳng hạn, hãy luyện tập việc sử dụng những từ 

này thay vì viết những câu hay những đoạn dài rồi kết câu chèn chữ LOL vào. Bạn cần phải 

thiết lập lại não bộ của mình. Bạn cần phải thay đổi tư duy và thiết lập lại cách nghĩ của 

mình. Mục tiêu của chúng ta là những phụ nữ đẹp 8, 9 và 10 điểm, và đối với họ, bạn sẽ 

muốn giữ cho tin nhắn của mình ngắn gọn và ngọt ngào. Đối với Email, chỉ viết 3 câu đổ lại. 

Đối với tin nhắn, chỉ viết 4 từ đổ lại. Phản hồi lại tin nhắn chỉ với 1 từ là vàng trong cả Email 

và tin nhắn. Từ ngữ để phản hồi lại tin nhắn chỉ với 1 từ mà tôi hay sử dụng nhất và nó hiệu 

quả nhất với tôi đó là: Được (Yep). Tốt (Cool). Hay (Nice) và không thể nào thiếu được. 

Cũng vậy (Ditto).  
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BÍ MẬT SỐ 23: PHỤ NỮ ĐẸP CÓ ĐƯỢC QUYỀN LỰC CỦA MÌNH  

TỪ LÚC 13 TUỔI 

13 tuổi là độ tuổi mà phụ nữ đẹp bắt đầu chặng đường quyền lực của mình, chuyến đi đầy 

quyền lực này sẽ tiếp diễn cho đến khi cô ta 30 tuổi. Do vậy, mọi thứ bắt đầu từ lúc cô ta 13 

tuổi cho đến khi cô ta bước sang tuổi 30. Cô ta sẽ có 17 năm với cả một cửa sổ đầy cơ hội 

đón nhận những thứ miễn phí nhiều nhất có thể từ đàn ông, cô ta có cơ hội lớn để tìm và hẹn 

hò với những gã thành công nhất mà ngoại hình của mình có thể thu hút và chọn một trong 

những gã đó để đánh đổi rồi kết hôn trước khi cô ta bước sang tuổi 30. Cái ngày mà cô ta 

bước sang tuổi 30, mọi thứ sẽ CHẤM HẾT. Cô ta sẽ không bao giờ có thể thu hút được cấp 

độ đàn ông chất lượng như trước đây nữa. Cô ta đã nắm cơ hội có quyền lực trong tay trước 

30 tuổi rồi. Để lý giải cho việc này, đó là tại vì: Thế hệ phụ nữ đẹp kế tiếp dưới 30 tuổi, giờ 

đây, họ đã thế chỗ cô ta, đây là lúc đến lượt quyền lực của bọn họ trỗi dậy và tận hưởng 

khoảng thời gian trên ánh đèn sân khấu của mình. 

Đối với đàn ông, chúng ta chỉ luôn luôn bị thu hút bởi những người phụ nữ trẻ nhất, thon nhất 

và xinh đẹp nhất mà chúng ta có thể bắt gặp được – Dưới 30 tuổi. Nó là như vậy và nó vẫn 

luôn là như vậy. Chúng ta đều luôn có thể nỗ lực để có được họ, nếu như chúng ta trở nên 

thành công trong cuộc sống, chúng ta có thể nỗ lực có được. Còn nếu như chúng ta không 

thành công, chúng ta buộc phải chịu chốt hạ với những người phụ nữ già hơn, kém hấp dẫn 

hơn và thừa cân hơn, đã hơn 30 tuổi và hết thời – những người không còn thu hút được 

những gã giàu có. 

Do vậy, ở độ tuổi 13 thì phụ nữ sẽ bắt đầu trỗi dậy sức mạnh của mình. Ở độ tuổi này, bạn 

cùng lớp, giáo viên hay mấy thằng già biến thái của cô ta đều sẽ được ghi chú lại và để đấy. 

Ở tuổi này, cô ta vẫn sẽ hẹn với những gã trạc tuổi của mình ở trường học, nhưng điều đó sẽ 

thay đổi nhanh chóng trong những năm tiếp theo, thường là vào những năm trung học cơ sở 

và phổ thông, lúc này cô ta đã nhận ra rằng: Mình có sức mạnh để có thể thu hút được những 

gã môi giới chứng khoán, cầu thủ bóng chày, ngôi sao nhạc Rock hay những gã có tiền bạc. 

Và cô ta sẽ tự nhủ “Tại sao mình vẫn phải hẹn hò với mấy thằng bán báo hay mấy gã cắt cỏ 

trong khi mình có nhiều gã triệu phú muốn hẹn hò với mình chứ”, cô ta sẽ tự nói với bản thân 

“Tại sao mình vẫn phải hẹn hò với gã thảm hại cùng chiếc Toyata Corolla, trong khi có gã ngồi 

trên chiếc Mercedes Benz muốn mời mình đi chơi cơ chứ”. Do vậy, trước khi cô ta tốt nghiệp 

trung học phổ thông, nếu như bạn là một trong vài gã đã từng hẹn hò với cô ta, bạn có thể 

đảm bảo rằng bạn sẽ không gặp lại cô ta nữa, cho tới khi cô ta bước sang tuổi 30 và sức 

mạnh của cô ta đang lao dốc. Đấy là lúc mà cô ta sẽ quay trở lại với bạn và nói mấy câu kiểu 

như “Em vui chơi đủ rồi, em đã sẵn sàng với anh rồi đây”. Và đáng buồn thay, nếu như bạn 

không trở nên thành công trong cuộc sống, bạn sẽ không có lựa chọn nào khác ngoài việc lấy 

cô ta về. Những gã có tiền bạc, trái lại, họ sẽ có sức mạnh và tiền bạc để nói “Địt mẹ cô, cô 

đã từng có cơ hội rồi nhưng cô đã thổi bay nó, và lý do củ chuối gì khiến tôi muốn một đứa 

già nua như cô trong khi tôi có nguyên một dàn phụ nữ trẻ nóng bỏng, trẻ đến nỗi đáng làm 

con gái của cô, muốn hẹn hò với tôi cơ chứ”. 

Do vậy, từ khoảng 13 đến 30 tuổi là độ tuổi mà phụ nữ đẹp đang ở trên đỉnh quyền lực nhất, 

đây là lúc mà họ xinh đẹp nhất trong bất cứ thời điểm nào trong cuộc đời, đây là lúc mà họ 

nhận được sự chú ý nhiều nhất từ đàn ông, có được nhiều thứ miễn phí nhất từ đàn ông, đây 

là điểm chốt hạ trong đời trong đời họ, họ có những lựa chọn tốt nhất để hẹn hò với đàn ông 

thế nên đây là điểm dừng của họ trong đời, và đây cũng là thời điểm mà đàn ông thường gặp 

nhiều khó khăn nhất để có được họ, bởi vì lúc này đàn ông chúng ta có rất rất nhiều đối thủ, 

những đối thủ này sẽ chết dần chết mòn sau khi cô ta đã 30 tuổi, nhưng trước khi cô ta 30 

tuổi, sự cạnh tranh đạt ở mức đỉnh điểm. Có một điểm tôi muốn nói với bạn ở đây, đó là: 
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Chúng ta vẫn có thể có được họ, đấy là điều khả thi. Một khi bạn lĩnh hội được những bí mật 

mà tôi chỉ dạy bạn, và bạn tiếp thu được nó, thì việc có được cô ta thậm chí sẽ dễ dàng hơn 

bởi vì bạn hiểu được cách mà phụ nữ suy nghĩ, bạn hiểu được tại sao họ hành xử như vậy và 

cách để bạn có thể sử dụng điều đó làm lợi thế cho mình. Vậy cách dễ dàng nhất để có được 

họ trong khi có một số lượng lớn đối thủ tham gia vào? Cách dễ dàng nhất để có được phụ 

nữ đẹp khi họ đang ở đỉnh cao sắc đẹp của mình và bạn đang phải cạnh tranh với cả ngàn 

người để có được cô ta. Cách dễ dàng nhất và đơn giản nhất đó là: Tách biệt bản thân ra khỏi 

đám đông, tách biệt bản thân ra khỏi tất cả những gã yếu kém mà cô ta gặp trong đời. Và để 

tách được bản thân bạn cần phải làm những thứ mà tôi đã dạy bạn từ trước cho đến giờ: 

Không được xây dựng cái tôi của cô ta, không được xây dựng sự tự cao trong cô ta, không 

được gọi lại cho cô ta, không được xuất hiện đúng giờ, không được tươm tất trong buổi hẹn, 

đừng coi trọng và lờ cô ta đi. Đây là những thứ sẽ giúp bạn tách ra khỏi tất cả đám yếu kém 

trong đời cô ta và tránh việc phải có kết cục rơi vào Friendzone. Đây là những thứ sẽ khiến cô 

ta bị thu hút bởi bạn, sẽ khiến cô ta nghĩ về bạn và đầu tư vào bạn. Tôi không thể nhấn mạnh 

tầm quan trọng của vấn đề thêm được nữa, rằng việc bạn tách bản thân ra khỏi đám đông, 

bạn phải tách được mình ra khỏi những gã khác trong đời cô ta. Đây là điều tối quan trọng, 

bởi vì bạn không làm những thứ mà những gã còn lại hay làm, bạn không giống họ chút nào 

cả. Bạn không bao giờ và không đời nào bạn muốn có một mối liên kết hay bị phân loại chung 

với đám yếu kém còn lại trong đầu cô ta cả. Ngay khi bạn bị cô ta phân loại mình vào với đám 

đó. Bạn sẽ bị loại. Bạn sẽ bị loại khỏi cuộc chơi luôn. Đừng làm những thứ mà bọn họ làm. 

Đừng giống tương tự những thứ mà bọn họ làm, đừng cố giống họ ở bất kỳ hình dạng nào. 

Bạn muốn tách biệt bản thân ra khỏi họ. Đừng làm thứ mà họ làm và những thứ mà họ làm 

đó là: Khen ngợi cô ta, đem hoa đến tặng cô ta, mua quà cho cô ta, đem thứ gì đó đến cho cô 

ta một cách miễn phí, họ là những gã mà mỗi khi Facebook của cô ta đăng thứ gì đó lên, đăng 

tấm ảnh nào đó lên, họ sẽ là những gã đầu tiên bình luận khen ngợi, nói cho cô ta biết cô ta 

đẹp như thế nào, nói cho cô ta biết bất cứ gã nào có được cô ta sẽ là người may mắn nhất 

trên trái đất này và rồi viết LOL ở cuối mỗi bình luận. Đừng có cố bắt chước đám yếu kém đó, 

nếu không, bạn sẽ không có được cô ta đâu. Chấm hết. Khi bạn có thể tách biệt bản thân ra 

khỏi đám yếu kém đó, cô ta sẽ bắt đầu chú ý đến bạn. Khi bạn không có điểm nào giống với 

bọn họ và bạn cư xử không giống họ chút nào, cô ta sẽ để ý bạn và đấy sẽ là khởi đầu của 

sự thu hút. 
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BÍ MẬT SỐ 24: PHỤ NỮ ĐẸP SẼ MẤT ĐI QUYỀN LỰC Ở TUỔI 30 

Ở độ tuổi 30, nhìn chung đó sẽ là độ tuổi mà phụ nữ đẹp bắt đầu mất đi sức mạnh của mình 

trong xã hội. Đây là độ tuổi mà phụ nữ đẹp sẽ mất đi khả năng kiểm soát đàn ông của mình. 

Họ không còn có thể búng tay như Fonzie (Google để biết thêm) và có một đội quân ngưỡng 

mộ mình ở dưới chân được nữa. Những ngày tháng ấy đã qua rồi. Và trong suốt cả quãng 

đời còn lại của mình, phụ nữ sẽ bắt đầu chứng kiến càng ngày càng ít dần những người đàn 

ông sẵn sàng chăm sóc cho họ, giữ cửa cho họ mỗi khi vào quán ăn, mang túi xách giúp họ 

hay mời họ ly nước hoàn toàn miễn phí. Ở độ tuổi 30 cũng thường là độ tuổi những cựu hot 

girl bắt đầu có tinh thần bất ổn, điên loạn bởi vì họ không còn được đàn ông chú ý đến nữa, 

và những gì mà họ sẽ làm trong nỗ lực tuyệt vọng, đó là cố gắng giữ cho sức mạnh của mình 

còn mãi bằng cách bắt đầu phẫu thuật thẩm mỹ, họ bắt đầu hủy hoại những gì còn sót lại trên 

nhan sắc của mình, trên khuôn mặt của mình, họ bắt đầu tiêm những liều Botox vào trán, tiêm 

thêm Collagen lên trên môi, tệ hơn là rất nhiều trong số họ trở nên nghiện việc trị liệu này. Để 

rồi sau cùng thường bọn họ trông giống như lai tạo giữa Terminator (kẻ hủy diệt) và Scarecrow 

(phản diện trong Batman). Cũng có rất nhiều cựu hot girl rơi vào kết cục cấy ghép bộ ngực 

quá khổ một cách lố bịch. Đáng buồn thay, đối với hầu hết đàn ông, điều đó không còn trở 

nên nóng bỏng nữa đâu. Điều đó thật đáng buồn và trông rất tuyệt vọng đối với đàn họ khi họ 

nhìn vào. Đối với đàn ông, chúng ta không hề muốn thấy điều đó nữa.  

Nếu bạn thử nghĩ một chút, bạn nhận ra rằng: Phụ nữ đẹp, họ có sức mạnh trong độ tuổi từ 

13 đến 30. Đấy là 17 năm, 17 năm lận, đó là khoảng thời gian rất dài và nhiều. Đấy là khoảng 

thời đủ nhiều, để mà cô ta có thể lựa chọn một người trong số cả ngàn gã đàn ông ngưỡng 

mộ cô ta, để mà cô ta có thể kết hôn và tránh xa khỏi những tuyệt vọng trên. Không may thay, 

bởi vì hầu hết phụ nữ đẹp thời điểm đó còn quá non trẻ, trong khi quyền lực trong tay lại quá 

lớn và họ có được rất nhiều sự chú ý từ đàn ông nên họ cái xu hướng nghĩ sai lệch về quyền 

lực mà mình được hưởng, họ nghĩ rằng cuộc vui này sẽ kéo dài mãi mãi mà không hề biết 

rằng nó sẽ kết thúc lúc họ bước sang tuổi 30. Do vậy, bạn sẽ nhìn thấy nhiều em hot girl ngoài 

kia quá non nớt, bản thân có quá nhiều cái tôi và quá ít sự tự trọng để có thể nhìn xa trông 

rộng. Sẽ còn lại gì cho họ nếu như họ không chịu chốt hạ và đánh đổi hôn nhân trước 30 tuổi 

chứ? 

Thật không may là đại đa số phụ nữ đẹp lại đang quá bận rộn lãng phí tuổi trẻ của mình, tiêu 

xài tiền bạc vào những chuyến du lịch với bạn bè ở Cabo, xay sỉn trên đường phố, cư xử như 

mấy em gái 12 tuổi, thái độ và hành xử như phường nghiện ngập, giao du hẹn hò với diễn 

viên, người pha chế, nhạc sĩ, DJ, vũ công dự bị hết thời rồi nghĩ rằng cuộc vui sẽ còn mãi, 

rằng mình sẽ luôn luôn trông nóng bỏng, rằng mình sẽ luôn luôn có tuổi trẻ và nghĩ rằng những 

gã thành công giàu có sẽ luôn luôn đuổi theo đuổi họ.  

Thật không may, thực tại đã sắp đặt cả rồi. Sau 30 tuổi, đàn ông sẽ không còn chú ý đến họ 

nữa, và không quan trọng là họ có cố gắng đến mấy, bao nhiêu lần trong tuần cố gắng đến 

phòng gym hay bao nhiêu lần phẫu thuật thẩm mĩ (thứ mà rất nhiều người làm), thì điều đó 

cũng không có ý nghĩa gì cả. Họ cũng không thể nào có thể cạnh tranh lại với thế hệ mới tiếp 

theo – những  cô nàng nóng bỏng hơn, trẻ trung hơn và thon thả hơn đang ở độ tuổi 20 của 

mình. Và với những gã đang trở nên giàu có mà trước đây những cựu hot girl kia phớt lờ khi 

gã còn trẻ, giờ đây sẽ quay mũi với họ và tiến tới mấy em trẻ trung kia. Giờ đây, những cựu 

hot girl sẽ phải bắt buộc chọn chốt hạ với những gã già hơn, nghèo hơn, những gã không có 

tiền và tương lai. Đừng bao giờ cảm thấy tội lỗi với những cựu hot girl đã phí phạm tuổi trẻ 

của mình nhé, đừng cảm thấy thương cảm họ. Họ chính là những người phụ nữ đã không 

chấp nhận bạn, lờ đi bạn, không coi trọng bạn, cười vào bạn, chế giễu bạn lúc họ còn có 

quyền lực trong tay. Giờ đây, đàn ông chúng ta đã có được sức mạnh trong tay, sức mạnh 



KeoDau.net – Kiếp Ngu Chấm Hết  Người dịch: Phạm Danh 

90 
 

mà rất nhiều gã tống hết xuống vào bồn cầu bằng việc cưới những cô nàng kém hấp dẫn hay 

thừa cân. Đây là một trong những sức mạnh tuyệt vời nhất mà chúng ta có. Không giống như 

phụ nữ, chúng ta sống không dựa nhiều vào vỏ bọc bên ngoài, điều đó có nghĩa là: Miễn là 

bạn giữ được thân hình cân đối và kiếm được của cải, bạn sẽ luôn luôn ở trạng thái quyền lực 

hơn. Bạn sẽ luôn luôn có sức mạnh để thu hút những người phụ nữ đẹp nhất trên hành tinh 

này nếu như bạn chăm sóc tốt cho bản thân, cả về thể chất lẫn tài chính. Phụ nữ cùng độ tuổi 

với chúng ta sẽ không có được sức mạnh như chúng ta nếu như cả hai đều bước qua sau 30 

tuổi. Đừng bao giờ quên điều đó, và đừng bao giờ vứt bỏ điều đó chỉ bởi bạn cần một người 

mẹ, một người mà sau đó bạn biến thành bác sĩ tâm lý cho riêng mình.  

Rất nhiều những cựu hot girl đã hỏi tôi “Đối với những cựu hot girl quá 30 tuổi như tụi tui cần 

phải làm gì với bản thân?”, và câu trả lời rất đơn giản “Hãy sống đúng độ tuổi của mình, hãy 

đẹp đúng với độ tuổi của mình”. Đấy là cách tốt nhất mà các cô có thể làm với bản thân, nếu 

cô là một cựu hot girl quá 30 tuổi, hãy sống và đẹp đúng với độ tuổi của mình, chỉ đơn giản 

vậy thôi. Đừng có đua dòi mặc những bộ đồ da báo, đừng có cố khoe vếu, đừng có cố cạnh 

tranh với những phụ nữ chỉ bằng nửa tuổi đời của mình, đừng có mặc những bộ đồ của cháu 

gái mình, những bộ đồ màu hồng để cố tỏ ra trẻ trung. Một điều không may đang xảy ra hiện 

nay, đó là rất nhiều gã đàn ông ngoài kia bị thay đổi đám chính trị gia dắt mũi đến nỗi họ đi nói 

với những cựu hot girl này: Hãy ra kia và cầu xin sự chú ý từ đàn ông. Dẹp ngay đi và để 

những người phụ nữ trẻ hơn tận hưởng quyền lực của mình. Đàn ông sẽ không bị thu hút bởi 

các cô như trước nữa đâu, tuy nhiên, họ sẽ ít nhất tôn trọng các cô nếu các cô bước ra ngoài 

xã hội, sống đúng với phẩm giá và đẳng cấp của mình. 

Do vậy, càng gần tới tuổi 30, thì sự lo lắng của phụ nữ sẽ càng ngày càng tăng về việc phải 

lo tìm kiếm một người đàn ông. Tại sao ư? Bởi vì cô ta biết rằng vẻ đẹp của mình sẽ không 

còn ở đấy mãi mãi, rất nhiều phụ nữ đẹp không nhận thức ra được điểm mấu chốt thay đổi 

cục diện của đời mình ở chỗ này, đấy là chiến thuật thông minh đấy.  

Nếu bạn thật sự quan tâm đến phụ nữ thì hãy khiến cô ta nhận thức ra được điều này, hãy 

khiến cô ta nhận ra: Đồng hồ đang điểm bởi vì cô ta đang tơ tưởng rằng mình sẽ luôn luôn có 

được nhiều thứ miễn phí từ đàn ông, sẽ luôn luôn có được sự chú ý từ đàn ông trong suốt 

cuộc đời còn lại của mình. Không có đâu. Cô ta sẽ cảm thấy một sự thức tỉnh lạnh lẽo vào 

ngày sinh nhật thứ 30 của mình, đó sẽ là một ngày lạnh lẽo. Bởi vì như tôi đã nói với bạn, đàn 

ông sẽ luôn luôn chọn phụ nữ dưới 30 tuổi, thon và nóng bỏng. Còn đối với phụ nữ trên 30 

tuổi, những người là cựu hot girl thì thường sẽ chỉ dành cho những gã ít tiền bạc hơn, ít có 

tiềm năng và động lực hơn trong cuộc sống. Đây không phải là sự dắt mũi của chính trị gia 

đâu. Đây là thực tế mà chúng ta đang sống. Phụ nữ kém hấp dẫn, thừa cân sẽ dành cho 

những gã nghèo. Phụ nữ trẻ trung, thon gọn và nóng bỏng sẽ dành cho những gã giàu có và 

thành công. Hãy đứng ở bậc thang cao. Hãy luôn luôn ở bậc cao hơn. 
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BÍ MẬT SỐ 25: ĐỂ THU HÚT PHỤ NỮ ĐẸP,  

BẠN PHẢI PHỚT LỜ CÔ TA TRƯỚC TIÊN 

Đây là sai lầm hàng đầu mà tôi thấy rất nhiều người ngoài kia mắc phải khi đối mặt với phụ 

nữ đẹp, đó là: Họ đưa cho cô ta sự chú ý của mình ngay từ khoảnh khắc mà họ thấy cô ta, họ 

trố mắt nhìn cô ta, họ bắt đầu khen ngợi cô ta, họ bắt đầu lượn lờ quanh cô ta. Hãy luyện cho 

bản thân cách phớt lờ cô ta trước tiên, hãy chú ý đến những người phụ nữ khác, chỉ cần đừng 

chú ý gì đến cô ta. Phụ nữ đã quá quen với việc đàn ông mặc định làm vậy khi họ nhìn thấy 

cô ta, họ bắt đầu làm chính xác những gì mà tôi nói: Họ bắt đầu dõi theo cô ta, lượn lờ quanh 

cô ta, trố mắt nhìn cô ta, khen ngợi cô ta, tròn mắt nhìn cô ta. Đây là những gã thiếu đi rất 

nhiều sự chỉ dẫn. Bởi vì đấy là cách nhanh nhất để thổi bay bản thân ra khỏi cuộc chơi. Một 

khi bạn làm như vậy, những người hay làm vậy, nhân tiện tôi muốn nhắc lại bài cũ, đó là họ 

đang sử dụng chiến thuật tôi hay gọi, đó là: Hy Vọng Thu Hút. Chúng ta không sử dụng hy 

vọng thu hút ở đây được, nhớ nhé. Những gì bọn họ đang làm là Hy Vọng Thu Hút. Rằng nếu 

như họ nhìn cô ta, họ hy vọng rằng cô ta sẽ nhìn lại, và rằng cô ta sẽ cho họ một lý do để tới 

bắt chuyện với cô ta. Hãy tự hỏi bản thân: Cách này thường có tác dụng bao nhiêu lần? Trả 

lời luôn, nó rất hiếm khi xảy ra bạn tôi ơi, hiếm đến nỗi chả đáng để đề cập tới. Hy Vọng Thu 

Hút không có tác dụng đâu. Cách duy nhất có tác dụng là lập ra chiến thuật. Và chiến thuật 

mà chúng ta ứng dụng được ở đây với phụ nữ đẹp, đó là: Khi chúng ta nhìn thấy họ trước 

tiên, khi chúng ta thấy họ, chúng ta buộc phải phớt lờ họ trước đi đã. Bạn luôn luôn muốn 

mình phản ứng và hành xử như thể bạn đã thấy nhiều em nóng bỏng trong đời rồi và bạn đã 

từng hẹn hò với mấy em nóng bỏng rồi. Ok! Bạn muốn có được sự nhận diện đó xung quanh 

mình, có được ánh hào quang đó xung quanh mình, và khi mà bạn không chú ý tới những 

người phụ nữ hấp dẫn, khi bạn phớt lờ họ, họ sẽ mặc nhiên cảm nhận ánh hào quang đó xung 

quanh bạn, và họ sẽ nghĩ ngợi trong đầu “Gã này chắc đã từng hẹn hò với nhiều phụ nữ đẹp, 

bởi vì hắn ta thậm chí không hề bối rối trước mình”.  

Dù bạn có làm bất kỳ thứ gì đi chăng nữa, đừng gây sự chú ý của mình lên cô ta. Khoảnh 

khắc mà bạn làm vậy, bạn sẽ bị loại và cô ta sẽ chiến thắng. Cô ta sẽ tiếp tục tiến tới nạn nhân 

tiếp theo. Bạn cũng để ý được rằng: Rất nhiều phụ nữ đẹp, ngay khi họ bắt gặp được bạn 

đang nhìn họ, ngay khi họ lật tẩy được ánh nhìn của bạn, bạn sẽ bị loại. Cô ta đã có được thứ 

cô ta muốn, tất cả những gì mà họ muốn chỉ là sự chú ý của bạn mà thôi. Đấy là điều mà bạn 

phải hiểu khi đối mặt với phụ nữ có sức hấp dẫn, đó là họ chỉ muốn sự chú ý của bạn, và bạn 

không được đưa nó cho họ. Nếu bạn muốn thành công trong việc xây dựng thu hút, bạn không 

thể đưa cho họ thứ họ muốn – đó là sự chú ý. Đấy là thứ mà cô ta có được từ tất những gã 

kém cỏi ngoài kia – Sự chú ý. Những gã kém cỏi đó không thể nào kiềm chế được bản thân, 

bọn họ luôn luôn tìm cách kết nối với phụ nữ thông qua sự chú ý của mình, hy vọng rằng cô 

ta sẽ hồi đáp sự chú ý đó. Đây là một chiến thuật rất nghèo nàn, một chiến thuật lười nhác. 

Và tôi sẽ không bao giờ khuyên bạn thực hiện nó, bởi vì tỉ lệ thành công của bạn sẽ trở nên 

thậm tệ, giống bọn họ, tỉ lệ thấp thảm bại. 

Bất cứ lúc nào tôi nhìn thấy một người phụ nữ đẹp ở phòng gym, hay ở quán cà phê nào đó. 

Mà một gã nào đó bước vào mà mặc nhiên hắn ta chú ý tới cô ta, tôi khẳng định luôn gã đó 

thiếu game. Tỉ lệ thành công của gã, tôi biết thừa ngay lập tức, tỉ lệ thành công của gã thấp 

thậm tệ. Bạn biết đấy, dẫu cho phụ nữ không thể thấy người khác chú ý, nhưng hầu hết phụ 

nữ đẹp, họ đều có thể cảm nhận được bạn đang thực hiện hành vi đó. Họ có thể cảm nhận 

bạn đang check họ, họ có thể cảm nhận bạn đang trố mắt nhìn họ, đang thèm muốn họ. Đấy 

là những thứ cuối cùng mà bạn muốn kết nối tới cô ta. Tất cả những sự kết nối đó chỉ thể hiện: 

Bạn không hẹn hò được với phụ nữ đẹp, bạn hầu như không bao giờ được lên giường và bạn 

đuổi theo những buổi hẹn hò, bạn vẫn chỉ là những cậu nhóc bé nhỏ, bạn không phải là đàn 

ông. Bạn phải kết nối được tới cô ta rằng bạn là đàn ông chứ ! Đúng không?! Nhắc lại lần nữa, 
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đàn ông giao tiếp, kết nối những gì? Một người đàn ông phải truyền ra được tín hiệu: Kiểm 

soát bản thân, kiên nhẫn, kỷ luật, chiến thuật. Đấy là những thứ mà đàn ông thể hiện ra, cậu 

bé không thể làm điều đó bởi vì cậu bé không có được sự chín chắn, trưởng thành để đi theo 

được hết những phẩm chất trên. Bạn muốn cho phụ nữ đẹp cơ hội để tiến đến bạn. Và cách 

duy nhất để khiến việc này xảy ra đó là bạn buộc phải phớt lờ họ trước tiên, được chứ. Đừng 

triển khai chiến thuật với cô ta ngay lập tức. 

Giờ hãy thử tưởng tượng bạn ngồi ở một quán cà phê nào đó. Với tôi thì tôi thích ngồi ở 

Starbucks, bởi ở đấy tôi thấy có rất nhiều phụ nữ đẹp bước ra bước vào rất nhiều, và tôi nhận 

ra là họ không ở đấy lâu đâu. Khi cô ta bước vào, ngay khi bước vào ngay từ cửa, cô ta đã 

dự đoán được rằng tôi sẽ nhìn ngó cô ta và check cô ta, cơ mà tôi không làm vậy. Tôi không 

làm thế, tôi giữ mắt mình ở yên trên màn hình máy tính, không được nhìn sang cô ta, tôi chỉ 

tập trung làm việc của mình, tôi nhìn tất cả mọi hướng trừ hướng về phía cô ta, phớt lờ cô ta 

luôn, tôi để cô ta lấy xong ly cà phê, tôi để cô ta làm những thứ cần phải làm. Và lúc này, khi 

khoảnh khắc ban đầu cô ta bước vào trôi đi – khoảnh khắc mà cô ta ở đấy và bạn phớt lờ cô 

ta ấy, thì việc bạn bắt đầu một cuộc trò chuyện với cô ta sẽ trở nên tự nhiên hơn, nó sẽ ít kỳ 

cục hơn rất nhiều, cô ta sẽ không nghĩ đó là chiến thuật của bạn hay đại loại vậy. Và cách mà 

bạn bắt đầu cuộc trò chuyện là những cách mà tôi đã dạy bạn đó nhé, đó là sử dụng môi 

trường xung quanh, chứ không phải sử dụng mấy câu thoại mở đầu, mấy thói quen của dân 

PUA, mấy mẩu câu thoại hỏi ý kiến, mấy trò ảo thuật vớ vẩn, đừng làm mấy thứ đó, bạn chỉ 

đơn giản mở ra cuộc đối thoại dựa trên môi trường xung quanh mình mà thôi. Tôi luôn luôn 

sử dụng phép loại suy này: Nếu bạn đang đứng xếp hàng ở đâu đó, bạn có thể nói với cô ta 

“Em vừa chen hàng anh à”. Dù bất cứ nội dung cuộc hội thoại bắt đầu là gì đi chăng nữa, thì 

bạn cần phải khiến cô ta cảm thấy lung lay và bất ổn, cho nên sẽ không có nội dung gì bình 

thường, an toàn được sử dụng, hiểu chứ, như “Này, hôm nay thời tiết đẹp em nhỉ?” là thất bại 

rồi. Bởi vì mấy câu này nghe giống như từ dân Pickup ra vậy, và đó còn là kiểu câu Pickup tệ 

vãi nồi. Phải luôn luôn cần có thứ gì đó nghe chướng tai hơn bình thường. Trường hợp khác 

ví dụ như ly cà phê của cô ta đang được phục vụ đem ra tại quầy để cô ta lấy, bạn có thể nói 

“Chờ chút, cái này của anh mà, đúng không? Hay là….của em?”, cô ta “Không, không, em 

nghĩ là của em”. Mặc dù bạn chưa mua cái gì cả haha, rồi sau đó bạn có thể đùa cô ta một 

chút “Anh đùa thôi, đó là của em”, bạn thấy đấy, hãy vui tươi một chút nhưng thời điểm đầu 

khi bạn bắt đầu cuộc trò chuyện, bạn phải tạo ra vài sự căng thẳng, bởi vì căng thẳng tạo ra 

sự thu hút. Bạn không thể tạo ra sự căng thẳng nếu như bạn cứ bắt đầu trố mắt nhìn cô ta từ 

khoảnh khắc bạn thấy cô ta được và một khi cô ta nhận ra bạn làm điều đó, cô ta sẽ thổi bạn 

bay ra khỏi cuộc chơi. Mọi thứ kết thúc. Hãy quên luôn việc nói chuyện với cô ta đi, mọi thứ 

sẽ không đi đến đâu cả, không có bất kỳ thứ gì hiệu nghiệm nữa đâu. Dẫu cho bạn có sử dụng 

môi trường, tận dụng môi trường xung quanh để mở đầu câu chuyện đi chăng nữa thì mọi thứ 

cũng sẽ không có tác dụng bởi vì cô ta đã lật tẩy được bạn rồi. Cô ta cần phải biết rằng: Ngay 

khi cô ta bước vào chỗ nào đấy, bạn đã phớt lờ cô ta rồi, và nghĩ trong đầu “Thôi được rồi, 

anh ta không có hứng thú, và cho dù bất cứ lý do gì, anh ta cũng không check mình, anh ta 

không thích thú với mình, anh ta có thể đã kết hôn, có thể đã có bạn gái hay đang hẹn hò với 

ai đó rất xinh đẹp”. Cô ta không hề biết gì về bạn nhưng tất cả những gì cô ta biết đó là: Bạn 

không làm những việc mà tất cả những gã khác làm – đó là Check cô ta. Do vậy giờ đây, khi 

bạn tiến tới và bắt chuyện với cô ta cùng với việc sử dụng môi trường xung quanh mình, lời 

nói đầu ta mà bạn phát ra sẽ khiến cô ta bị mất thăng bằng, khiến cảm xúc của cô ta sẽ lay 

động đi đôi chút “Em vừa chen hàng anh à”, “Sao em lại cố chôm ly cà phê của vậy cô gái?”, 

bạn gần như muốn buộc tội cô ta làm thứ gì đó mà đáng ra cô ta không được phép làm. Đấy 

là bản năng của con người mà tôi phát hiện ra, đó là khi bạn làm như vậy với ai đó, bạn cố ý 

buộc tội ai đó, thì mặc nhiên, dẫu cho họ không làm gì sai cả, họ chỉ mặc nhiên về mặt bản 

năng có cảm giác “ Chờ đã, mình…mình vừa làm gì đó sai à?”. Chỉ là về mặt bản năng tự 
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nhiên một cách kỳ lạ mà thôi, bạn cũng chỉ muốn giống như những người bình thường và bọn 

họ cũng vậy, họ không bao giờ muốn có cảm giác rằng mình làm gì đó sai trái, họ luôn luôn 

muốn chắc chắn rằng mình không xúc phạm đến bất kỳ ai, họ đơn giản chỉ muốn là những 

người công dân tốt. Do vậy, với phụ nữ đẹp, đặc biệt là phụ nữ mà bạn chưa bao giờ gặp gỡ 

từ trước, thì đây gần như là một trong những kỹ thuật hiệu quả nhất mà tôi khám phá ra để 

bắt đầu một cuộc trò chuyện vốn dĩ có thể sẽ lạnh nhạt. Và đây là cách duy nhất để bạn có 

thể đưa cô ta đến bất kỳ đâu, điều đó có nghĩa là bạn sẽ có hy vọng cao hơn gặp lại được cô 

ta, hãy tạo ra sự căng thẳng và giải phóng nó, được chứ. 

Đối với những gã mà tôi hay gọi là những cỗ máy tiếp cận phụ nữ, và bọn họ thật sự điêu 

luyện với việc tiếp cận nhé, họ biết tất cả các thói quen, kỹ thuật của dân PUA, họ biết tất cả, 

đã học hỏi và thành thạo những thứ đấy. Nhưng cho dù là vậy, bọn họ cũng không tạo ra được 

sự căng thẳng trong những câu thoại mở đầu của mình, họ chỉ làm hay nói những thứ quá an 

toàn, bạn biết đấy, một vài trong số họ cũng rất sáng tạo nhưng vẫn rất an toàn, đặc biệt là 

những câu thoại hỏi ý kiến để mở đầu – những câu thoại giết chết đi giá trị của một người đàn 

ông bởi vì họ hỏi xin ý kiến từ phụ nữ. Bọn họ làm một bài diễn văn “Anh có một người bạn 

thân, bạn gái của nó đang lừa dối nó và quen thằng khác, nó và bạn gái nó đã quen nhau 

được 2 tháng rồi, em có nghĩ là cô bạn này là đang thật sự lừa dối không nếu thằng khác kia 

là bạn trai cũ của cổ, ý anh là thằng bạn anh hỏi anh và anh muốn hỏi em …blah …..blah…. 

blah”. Nghe đần thối vãi cả nồi. Và người phụ nữ ngồi đấy, cô ta vẫn ngồi đấy thẩn thờ “Ờ hớ 

!”. Và tôi thấy thái độ đấy rồi, bọn họ chỉ đơn giản “Ờ hớ !”. Bỏ đi mà làm người bạn ơi, dẹp 

cái kiểu tiếp cận ấy đi, để tôi dịch cho bạn biết cái thái độ đó của cô ta là gì nhé “Ờ hớ, đấy là 

chiêu đỉnh nhất anh đem ra xài với tôi rồi đấy ư?”. Phụ nữ cực kỳ khắt khe trong chuyện này 

nếu như bạn quá tệ trong việc Pickup. Nếu bạn đã từng rơi vào tình huống ấy rồi, nếu như cô 

ta gạt bạn ra khỏi cuộc chơi, rất nhiều trong số họ sẽ rất rất tàn nhẫn với bạn. Và có nhiều phụ 

nữ rất xấu xa ngoài kia, những người sẽ cố gắng làm bẽ mặt bạn trước cả một nhóm người, 

bạn biết đấy, và tôi đã chứng kiến nhiều lần rồi, và tôi cực kỳ ngạc nhiên về cách những cô 

gái đó thô lỗ và mất lịch sự đến mức nào. Tuy nhiên, khi bạn làm theo những cách mà tôi đã 

hướng dẫn bạn cách làm – đó là sử dụng môi trường xung quanh và buộc tội cô ta làm thứ gì 

đó, điều đó sẽ tạo ra sự căng thẳng, điều đó sẽ khiến cô ta bị lung lay cảm xúc, cảm giác như 

bị mất thăng bằng vậy, và bạn sẽ nhận ra trong từng lời nói của cô ta “Ô không, chờ đã, em 

không nghĩ là là em làm điều đó” hay “Em không có, em không có thó ly cà phê của anh. Ủa 

mà có phải? Đây có phải ly cà phê của anh không?”. Bạn thấy đấy, bạn muốn tạo ra sự căng 

thẳng. Bạn không muốn mình phải làm những điều mà bọn họ dạy bạn trong mấy buổi hội 

thảo hướng dẫn hẹn hò, nơi mà chỉ cần một lời thoại hay những câu hỏi ý kiến phụ nữ xem 

phụ nữ hay đàn ông, ai nói dối giỏi hơn…blah…blah….Nghe nó rất là nực cười, nghe nó rất 

là hiển nhiên, và quan trọng hơn cả, bọn họ quá an toàn. Và bạn biết rồi, an toàn không có tác 

dụng lên phụ nữ có sức hấp dẫn, đúng chứ, an toàn không có ảnh hưởng lên phụ nữ đẹp 

được, bạn buộc phải chọn cách mạo hiểm hơn. Bạn buộc phải tạo ra sự căng thẳng. 

Khi đối mặt với phụ nữ hấp dẫn, bạn phải xem nó như là vấn đề sống còn vậy – bạn có được 

cô ta hoặc không có gì cả, bạn buộc phải tạo ra sự căng thẳng bởi vì điều đó sẽ tạo ra sự hấp 

dẫn. Và bạn không thể nào tạo ra sự căng thẳng nếu như bạn không phớt lờ cô ta trước tiên. 

Dù bạn đang ở bất kỳ đâu, bạn buộc phải phớt lờ cô ta trước tiên, dẫu cho chỉ với vài phút 

đầu tiên, bạn cũng buộc phải phớt lờ cô ta trước. Khi bạn thấy cô ta bước vào và cô ta đứng 

gần bạn, đừng chú ý tới cô ta, hãy nhìn đi hướng khác, bước ra xa khỏi cô ta nếu bạn thấy 

cần thiết, chỉ cần đừng chú ý tới cô ta, bởi vì cô ta đang mong đợi bạn làm điều đó, cho nên 

bạn phải khiến cô ta hạ thấp sự cảnh giác, đề phòng của mình. Bạn không muốn cô ta đã nghĩ 

trong đầu rằng “Oh, thêm một thằng nữa nè, mình cá là trong vòng 30 giây tới, hắn ta sẽ đến 

mở lời với mình, hắn ta sẽ hỏi xin mình ý kiến về một vấn đề gì đó”. Bạn không muốn điều đó 
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xảy ra. Nếu bạn phớt lờ cô ta, thậm chí chỉ trong vòng 60 giây đồng hồ đầu tiên nhìn thấy cô 

ta thôi, bạn cũng không muốn chú ý tới cô ta. Đấy là một sự tác động rất lớn, cực kỳ lớn. Bởi 

vì hầu hết nhiều người không thể làm vậy. Tin hay không tùy bạn, hầu hết nhiều người không 

thể kiềm chế bản thân và cứ tiếp tục trố mắt nhìn cô ta, nhìn chằm chằm vào cô ta từ trên 

xuống dưới, những gã này đang thiếu đi sự giáo dục, bạn thì khác, bạn muốn phớt lờ cô ta, 

và điều đó sẽ cho bạn cơ hội để tạo ra sự căng thẳng khi bạn bắt đầu cuộc hội thoại với cô ta, 

khi bạn buộc tội cô ta và nói “Em gì ơi, anh vừa rớt tờ 5 đô, em có lấy nó không?”. Cô ta nói 

“Không, em không thấy tờ 5 đô của anh”, “Em chắc chứ?”, “Vâng, chắc chắn ạ”, “Được rồi, tại 

anh thấy trông em không giống người thật thà nhất mà anh từng gặp”, “Xin lỗi anh? Cái gì 

cơ?”, “Em nghe anh nói rồi đấy, trả lại anh tờ 5 đô nào”, bạn thấy đấy, bạn muốn chơi đùa với 

cô ta và bạn để cô ta lơ lửng, lung lay cảm xúc một cách rõ rệt. Đấy là những thứ bạn cần 

phải làm, bạn cần phải mạo hiểm. Điều tôi đang chủ yếu nói tới ở đây, đó là bạn đang phải 

tiếp cận sự lạnh nhạt, sự lạnh lùng của cô ta. Bạn biết đấy, khi bạn bất chợt nhìn thấy cô ta 

hoặc cô ta bất chợt bước vào chỗ nào đó mà bạn đã ở đấy sẵn, hay bạn đang mua sắm ở 

đâu đó và rồi có một người phụ nữ xinh đẹp đứng gần bạn. Khi bạn muốn bắt chuyện với 

những người phụ nữ xinh đẹp mà lạnh lùng như vậy, thì đây là những thứ bạn cần phải làm, 

giờ thì, nếu bạn muốn sử dụng những chiến thuật khác mà tôi đã dạy bạn như là: Đăng ký các 

lớp tập Gym, lớp nhảy, lớp diễn xuất. Đó là những nơi có rất nhiều phụ nữ đến hiện diện. Có 

lần tôi từng đăng ký lớp học làm phim, và phải nói đó là nơi có rất nhiều phụ nữ đẹp, gần như 

không có cách nào nhìn sang chỗ khác để phớt lờ họ luôn bởi vì có quá là nhiều người đẹp. 

Nhìn sang chỗ khác, phớt lờ họ, nhìn sang chỗ khác, phớt lờ họ - tôi cứ lẩm bẩm như vậy 

trong đầu và khi có cơ hội nói chuyện với họ, tôi đã chớp lấy thời cơ. Rất nhiều trong số họ, 

tin hay không tùy bạn, rất nhiều người trong số họ tiến lại gần tới chỗ tôi và bắt chuyện, và 

bạn sẽ bắt gặp thường xuyên hơn bạn nghĩ khi bạn phớt lờ phụ nữ đẹp, bởi vì chính họ sẽ 

tiến đến chỗ bạn, họ sẽ bắt đầu trò chuyện với bạn, bởi vì như tôi đã nói từ trước: Phụ nữ đẹp 

không thể chịu đựng nổi khi một gã nào đó không chú ý đến họ, đây là điều mà các bạn cần 

phải hiểu, bạn cần phải hiểu một điều rằng: Phụ nữ đẹp cần sự chú ý như họ cần không khí 

vậy, họ không thể chịu đựng nổi khi có một gã nào đó trong một căn phòng không hề chú ý 

đến họ, họ đã luôn mong đợi tất cả những gã đàn ông trong một căn nhà phải: Dồn tất cả mọi 

ánh mắt vào họ, và chỉ có một kẻ xứng đáng mà thôi, một kẻ không chú ý tới họ, điều đó cũng 

đủ để họ cảm thấy lung lay và mất thăng bằng trong cảm xúc rồi, và cô ta sẽ tự hỏi “Có vấn 

đề gì với anh chàng kia vậy, tại sao anh ta vẫn chưa check hay để ý mình? Mình có vấn đề gì 

chăng?”. Và đấy là lý do mà tôi dạy các bạn, hãy phớt lờ cô ta đi, bạn phải phớt lờ tất cả bọn 

họ và trong tất cả các trường hợp có thể xảy ra, bạn đều muốn cho họ cơ hội để đến bên bạn. 

Một binh pháp, một kỹ thuật rất hiệu quả mà tôi từng sử dụng cực kỳ hiệu nghiệm mà tôi không 

nghĩ là nó xịn đến vậy đó là: Giả dụ khi bạn đến một quầy bar ồn ào chẳng hạn, thậm chí là 

vào tối Thứ Sáu hay Thứ Bảy luôn, tôi từng thử rồi, mặc dù tôi khuyên bạn là không nên ra 

ngoài lúc cuối tuần để gặp gỡ phụ nữ, bạn không nên làm vậy, đây là quá khứ trước đây của 

tôi thôi. Tôi đã tới một quầy bar, khá là ồn ào, tôi ngồi một chỗ và quan sát tất cả những gã 

yếu kém ngoài kia đang để ý mọi động thái của bất cứ ai bước vào cửa. Tôi chỉ đơn giản ngồi 

trên ghế, tựa lưng vào, tôi chả làm gì khác ngoài việc ngồi đấy, tận hưởng niềm vui cùng bạn 

bè mình, phớt lờ bất cứ người phụ nữ nào bước vào hay bước qua. Và điều tôi phát hiện ra 

đó là phụ nữ tiếp cận chúng tôi khi chúng tôi phớt lờ họ. Và đây là lý do tôi dạy các bạn những 

điều này. Bởi vì họ sẽ tiếp cận bạn khi bạn phớt lờ họ. Phụ nữ cần sự chú ý như không khí 

vậy, họ không thể sống thiếu nó được và họ không thể nào chịu đựng được khi bạn không 

chú ý đến họ, do vậy họ sẽ tiến tới chỗ bạn và bắt chuyện. Và đây chính xác là thứ bạn muốn. 

Bởi giờ đây bạn đang ở vị thế quyền lực hơn, bạn không còn ở trong vị thế yếu đuối giống 

như nhiều gã kia nữa, đúng chứ, bọn họ là những người không chịu phớt lờ cô ta. Họ chú ý 

tới cô ta ngay lập tức và rồi họ tiến đến chỗ cô ta và bắt chuyện, họ không thể nào kiềm chế 
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được bản thân, và kết cục ngay sau đó là họ đã bị thổi bay khỏi cuộc chơi, và họ lại tiếp tục 

làm y như vậy với những cô gái tiếp theo, từ người này sang người khác. Bọn họ thiếu kĩ 

năng, thiếu sự chỉ dạy mà tôi đang đưa cho bạn, tỉ lệ thành công của họ thấp thậm tệ. Tôi 

không muốn tỉ lệ thành công của bạn thấp, tôi muốn nó phải vượt trội, thật xuất sắc. Và cách 

để khiến nó xuất sắc đó là bằng cách phớt lờ phụ nữ đẹp. Hãy phớt lờ họ trước tiên, trước cả 

khi bạn nói chuyện với họ. Hãy cho họ cơ hội để tiến tới bạn. Bạn muốn cho họ cơ hội để tiến 

tới bạn. 

Nếu như bạn đang ở trong tình huống mà bạn không có nhiều thời gian và bất chợt bạn nhìn 

thấy một người phụ nữ đẹp và bạn rất muốn nói chuyện với cô ta, thì bạn cần phải đảm bảo 

rằng bạn đã phớt lờ cô ta ít nhất là trong 60 giây đầu tiên, sau đó hãy sử dụng môi trường 

xung quanh để bắt chuyện, bạn có thể buộc tội cô ta làm gì đó, khiến cô ta lung lay, tạo ra sự 

căng thẳng, và rồi giải phóng nó, hãy khiến cô ta cười, đừng sử dụng bất cứ thứ gì khiến cô 

ta cảm thấy an toàn bởi vì nó không có hiệu quả, không có tác dụng lên phụ nữ có sức hấp 

dẫn đâu. Nhưng đối với phụ nữ không hấp dẫn, Ok, được, nó sẽ có tác dụng, bạn thậm chí 

chả cần kỹ năng tán tỉnh nào cả đâu, bạn cứ việc tiếp cận bình thường. Nhưng đối với phụ nữ 

đẹp, bạn cần phải phớt lờ họ trước. Và bạn cần phải thoát ra khỏi cái tư tưởng đó là “Tôi cần 

tiếp cận người phụ nữ này, nếu không, tôi sẽ không bao giờ được lên giường”, bạn cần phải 

thoát ra khỏi đó, bạn cần phải tập trung vào việc thu hút nhiều hơn, đó là thứ cần thiết cho tư 

tưởng của bạn, đó là thu hút, nó đối nghịch hoàn toàn với tiếp cận. 

Tình huống tốt nhất trong hầu hết các trường hợp đó là hãy cố đặt bản thân mình ở nơi mà 

phụ nữ đẹp thường lui tới, và tôi không thể nói nhiều thêm nữa đâu về điều này, bạn cần phải 

tới những nơi mà phụ nữ đẹp hiện diện. Và bọn họ thường đi đến đâu? Họ đến phòng gym, 

họ đến lớp học diễn xuất, họ làm người mẫu ở các Studio, rất nhiều phụ nữ đang học các lớp 

diễn xuất ngày nay, phụ nữ đẹp cũng thì thường đăng ký tại các lớp đó để trở thành người 

mẫu, đúng chứ. Và nếu như bạn không muốn đăng ký bất kỳ lớp học nào ở trên: Diễn xuất, 

nhảy, bạn vẫn có thể sử dụng binh pháp khác mà tôi đã từng đề cập, nơi mà bạn chỉ cần đặt 

bản thân mình ngồi một chỗ và phụ nữ đẹp bước ra bước vào mỗi ngày, nơi tuyệt vời nhất 

mà tôi phát hiện ra, đó là: Những quán cà phê đẹp, phổ biến và Starbucks là một ví dụ điển 

hình. Starbucks là địa điểm ưa thích của tôi, bởi nó có Wifi miễn phí và tôi chỉ việc cắm dây 

sạc Laptop và lấy wifi của họ làm việc. Đó là địa điểm tuyệt vời. Ở những nơi này, bạn sẽ 

không gặp nhiều đối thủ, đúng chứ. Bạn sẽ không phải đối mặt với nhiều đối thủ cạnh tranh. 

Nó không giống như những lúc bạn đi Club vào tối Thứ Sáu, và nơi đấy có cả đống thằng 

hứng tình chực chờ phụ nữ, rồi cả một đống những cô nàng tiệc tùng chỉ quan tâm tới sự chú 

ý của đàn ông, và đấy là một chiến thuật rất, rất, rất nghèo nàn và lười biếng. Bạn muốn chọn 

trận chiến của mình một cách khôn ngoan, bạn muốn tới nơi mà phụ nữ có mặt và bạn muốn 

ở nơi đó, bạn sẽ chỉ đối đầu với ít đối thủ nhất, điều đấy sẽ cho bạn những tỉ lệ thành công và 

cơ hội tốt nhất để gặp gỡ những người phụ nữ tốt nhất, để đưa người phụ nữ tuyệt vời ấy vào 

cuộc đời của bạn, đấy là sự sắp đặt mà bạn muốn, sự chuẩn bị mà bạn muốn, và tỉ lệ thành 

công của bạn sẽ rất cao. Bạn sẽ không có được tỉ lệ thành công cao nếu nhưng tất cả những 

gì bạn làm là: Ra ngoài kia tiếp cận phụ nữ, đọc mấy câu thoại mở đầu, đến Club vào cuối 

tuần như tối Thứ Sáu, Thứ Bảy, tỉ lệ thành công của bạn lúc này sẽ thấp thậm tệ. Và tỉ lệ mà 

bạn sẽ gặp những người phụ nữ thừa cân hay kém hấp dẫn sẽ gần hơn, bạn sẽ bắt đầu làm 

quen với nhưng cô nàng dưới 8 điểm. Và đây là nơi mà rất nhiều người bị mắc kẹt, vài người 

bị kẹt lại cả cuộc đời bởi vì họ có kết cục với những người phụ nữ không mấy xinh đẹp, họ để 

kết cục khiến cô ta có bầu bởi vì họ chỉ nghĩ đơn giản trong đầu “Tôi chưa từng có ý định kết 

hôn với cô ta. Tôi chỉ muốn quen cô ta chơi một vài lần thôi”. Đấy là thứ mà bạn suy nghĩ. Tất 

cả những gã đã lỡ cưới những cô nàng kia – những người dưới 8 điểm, họ đều nghĩ y hệt 

nhau “ Tôi không có dự định, kế hoạch kết hôn với cô ta, tôi chỉ muốn ngủ với cô ta vài lần 
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thôi”. Giờ thì nhìn xem chuyện gì đã xảy ra. Giờ thì họ bị mắc kẹt lại. Giờ thì họ đã bị loại khỏi 

cuộc chơi. Giống như trò chơi Bóng Né vậy, họ đã bị loại. Tôi muốn bạn được giữ lại trong 

cuộc chơi này. Tôi không muốn bạn bị văng ra, đặc biệt là khi bạn đang được tôi hướng dẫn. 

Và bạn đang lắng nghe những nguyên tắc mà tôi đang dạy bạn, không chỉ làm thế nào để thu 

hút và hẹn hò với phụ nữ đẹp, mà còn cách mà bọn họ suy nghĩ, và đấy là chìa khóa quan 

trọng mà tôi muốn dạy các bạn, đó là: Cách mà phụ nữ đẹp suy nghĩ. Đây là điều mà thậm 

chí những trang hướng dẫn hẹn hò và dân Pickup tốt nhất, giỏi nhất ngoài kia không dạy cho 

học trò của mình cách mà phụ nữ suy nghĩ, bọn họ quá bận rộn cho việc dạy cho học trò cách 

để chui vào quần phụ nữ, nhưng lại không dạy cho họ cách mà phụ nữ suy nghĩ. Tôi cóc thèm 

quan tâm bạn giỏi cỡ nào. Giống như ở trong một đội tuyển thi đấu NFL vậy và bạn đang cố 

gắng để đấu với những đội khác. Không cần biết đội bạn điêu luyện cỡ nào, không cần biết 

họ tốt đến mức nào, nếu như bạn không thăm dò, không có được thông số của đội mà bạn 

đang chuẩn bị đấu, nếu như bạn chả biết gì về họ, bạn cứ thế mà đấu với họ bởi vì bạn cảm 

giác rằng mình kỹ năng cao hơn, thì bạn chắc chắn sẽ thua, bạn sẽ không bao giờ có thể đạt 

được danh hiệu Superbowl, bạn thậm chí còn chả tới được vòng Play-off, bởi vì những đội 

khác – những đội không có kỹ năng bằng bạn, họ có được những thông tin cần biết về bạn, 

họ biết cách các bạn suy nghĩ và họ sẽ biết cách ứng phó với điều đó, họ biết tất cả những 

thứ đội bạn làm trong mọi tình huống. Do vậy, đây là vấn đề sống còn, bạn buộc phải biết cách 

mà phụ nữ đẹp suy nghĩ gì trong đầu, và đó là thứ mà tôi dạy bạn, tôi dạy bạn cách mà phụ 

nữ đẹp suy nghĩ để mà bạn có thể tận dụng để lấy lợi thế cho riêng mình. Tôi dạy bạn điều đó 

cũng giống như cách tôi dạy bạn thu hút họ. Nhớ nhé, một trong những chiếc chìa khóa tối 

quan trọng nữa để thu hút được nhiều phụ nữ đẹp bên cạnh việc trở thành một người đàn ông 

đó là: Biết được cách mà họ suy nghĩ, nó quan trọng hơn cả kỹ năng tán tỉnh mà bạn có, nó 

quan trọng hơn cả những chiến thuật bạn đề ra, bạn buộc phải biết cách mà phụ nữ suy nghĩ. 

Bạn buộc phải biết trong đầu họ nghĩ gì nếu như bạn muốn thu hút và hẹn hò với họ thành 

công. Nếu bạn đã giữ được họ trong đời mình trong một khoảng thời gian dài, bạn càng phải 

biết cách họ suy nghĩ và đó là những thứ tôi đang dạy bạn và đấy là thứ vô giá. Nhiều người 

dành ra toàn bộ thời gian của cuộc đời chỉ để hiểu phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ đẹp và bọn họ 

không có được hướng đi để giải quyết điều đó. Nó không phải đơn giản như kiểu phụ nữ có 

thể tự nhiên ngả lòng bất kỳ gã nào ngoài đường, rồi gã nào đó tình cờ hẹn hò được với cả 

đống phụ nữ đẹp. Thực tế thì hầu hết nhiều người, hầu hết nhiều người ngoài kia chỉ đang 

hẹn hò với phụ nữ kém hấp dẫn và thừa cân, hoặc nhan sắc trung bình. Đấy là thực tại, tin 

hay không tùy bạn, bọn họ chốt hạ với những người phụ nữ này bởi vì bọn họ không được 

chỉ dạy những điều tôi đang nói. Bọn họ không hề biết hay quen bất kỳ ai đã từng hẹn hò được 

với phụ nữ đẹp, những người có thể chỉ dẫn họ cách mà tôi đang chỉ bạn ngay lúc này. 

Tôi đang nói cho bạn biết chính xác cách mà phụ nữ suy nghĩ bởi vì tôi đã từng hẹn hò với rất 

nhiều trong số họ. Tôi đang đưa cho bạn tất cả những bí mật, để bạn biết rằng: Bất cứ lúc nào 

bạn gặp gỡ một người phụ nữ đẹp, hãy đảm bảo rằng bạn phớt lờ cô ta trước, bạn muốn treo 

cái củ cà rốt đó lơ lửng trên đầu cô ta – củ cà rốt của sự chú ý, bạn muốn giữ những thứ này 

cho riêng bản thân mình. Đây là những thứ sẽ giữ được quyền lực của bạn trong tay, đó là: 

Hãy phớt lờ cô ta, đừng đưa cho cô ta sự chú ý mà cô ta đang tìm kiếm, đừng nói với cô ta 

“Anh yêu em”, bạn cũng biết rồi đấy, đây là những thứ giữ cho bạn ở vị thế quyền lực. Có rất 

nhiều người đang cho đi quyền lực của mình như thế nó chả là gì cả. Các bạn cho không nó 

như thể quyền lực đó là thứ vô nghĩa. Với tư cách là một người đàn ông, bạn đáng ra phải giữ 

quyền lực trong tay mình. Nó đáng ra không được ở trong tay phụ nữ, nó đáng ra phải nằm 

trong tay bạn, nhưng bạn phải là người xứng đáng với thứ quyền lực đó và bạn phải có trách 

nhiệm gánh vác quyền lực. Hãy nhìn những gì đang xảy ra trong xã hội ngày nay khi phụ nữ 

có được quyền lực. Hãy nhìn xung quanh bạn mà xem. Tất cả mọi thứ trở nên hỗn loạn. Đặc 

biệt là các bạn – những người đang ở trong một mối quan hệ mà đã cho đi quyền lực về tay 
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phụ nữ. Hãy nhìn xem chuyện gì đang xảy ra. Sự hỗn loạn trong mối quan hệ của bạn, đúng 

chứ. Bạn không cần phải nói cho tôi biết điều đó, tôi vẫn có thể thấy được. Có một sự hỗn 

loạn nặng nề bởi vì bạn đã cho cô ta thứ quyền lực đó. Bạn chiều chuộng, nhường nhịn cô ta. 

Do vậy, nhớ lời tôi: Hãy phớt lờ phụ nữ đẹp và học cách giữ quyền lực cho riêng bản thân 

mình. 
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BÍ MẬT SỐ 26: PHỤ NỮ ĐẸP CHO SỐ ĐIỆN THOẠI CỦA MÌNH  

MỌI LÚC MỌI NƠI 

Không có gì khiến tôi ngạc nhiên cả khi mà tất cả những người theo học các khóa học của 

dân PUA hay mấy trang hướng dẫn hẹn hò qua mạng, họ đều phấn khởi khi được dạy cách 

lấy được số điện thoại từ một người phụ nữ đẹp. Giống như hầu hết nhiều người, bọn họ 

không hề hay biết rằng: Phụ nữ đẹp đưa số điện thoại của mình cho đàn ông, mọi lúc mọi nơi. 

Đó chả phải là một kỳ tích gì đâu. Làm được điều đó không khó khăn đến vậy. Quan trọng 

hơn nữa, sự thật đó là: Lấy số điện thoại từ phụ nữ đẹp khá là dễ dàng. Nếu bạn trò chuyện 

với cô ta và thể hiện cho cô ta thấy rằng bạn không phải là một thằng dị hợm hay bất thường, 

và bạn xin số điện thoại của cô ta, thì 9/10 trường hợp, cô ta sẽ đưa số điện thoại của mình 

cho bạn. Đây không phải là một kỳ tích đáng kinh ngạc gì đâu. Nó không có gì đặc biệt cả và 

nó không có ý nghĩa gì cả. Vì thế, khi một người phụ nữ đẹp đưa cho bạn số điện thoại của 

cô ta, không may thay, cô ta chưa hề có ý định đi chơi cùng bạn, chưa hề có ý định nghe cuộc 

gọi của bạn, cái cô ta cần và muốn chỉ là sự chú ý mà thôi. Cô ta muốn điện thoại của cô ta 

lúc nào cũng rung và vang lên, phụ nữ đẹp yêu thích sự chú ý, họ thích cảm giác được thèm 

muốn, phụ nữ đẹp không thể sống thiếu sự chú ý, nó như là không khí đối với họ vậy, họ 

không thể thở được nếu như không có nó. Bạn đơn giản cũng chỉ là một con tốt khác bị cô ta 

lợi dụng để lấy sự chú ý. Đó là tất cả những gì cô ta muốn từ bạn. Và một khi cô ta hút cạn sự 

chú ý của bạn như một con ma cà rồng, cô ta sẽ để cho bạn mục rữa ở đấy. Lấy được số điện 

thoại của cô ta chỉ là một bước đi rất nhỏ, đấy không phải là hồi kết của cuộc chơi, nhưng đối 

với hầu hết nhiều người, chỉ vì bọn họ có được số điện thoại của cô ta, họ giả định một cách 

kỳ diệu rằng cô ta sẽ đi chơi với họ, và bọn họ sẽ phải lòng rồi yêu nhau, họ sẽ sống hạnh 

phúc bên nhau. Mọi thứ không diễn ra như vậy đâu anh bạn. Lấy được số điện thoại của cô 

ta chỉ là sự khởi đầu. Bạn có bao giờ tự hỏi: Cách mà những người thất bại với phụ nữ đẹp 

lấy số điện thoại không? Đây là cách họ làm nè: Họ tiếp cận cô ta, pha trò với cô ta, họ sử 

dụng mấy câu thoại sẵn có, họ sử dụng thói quen PUA hay kể mấy câu chuyện hài, tếu. Và 

trong lúc cô ta đưa cho họ số điện thoại của mình, họ không hề nhận ra rằng cô ta đã phân 

loại họ trong đầu rồi. Tại sao ư? Bởi vì họ trông chả khác gì đám yếu kém còn lại mà cô ta đã 

từng đưa số điện thoại cả. Dẫu cho đêm đó bạn đã thực hành chiến thuật của mình hoàn hảo 

đến mấy, cô ta vẫn sẽ phân loại bạn trong đầu vào cùng với tất cả những gã khác đều đang 

cố chui vào quần cô ta. Bởi vì tất cả chúng ta đều mắc một sai lầm chết người, đó là: Bạn tiếp 

cận cô ta. Rất nhiều người trong số các bạn thích tranh luận về vấn đề này, thích nói về cách 

mà các bạn tiếp cận gián tiếp hay sử dụng chiến thuật đỉnh của mình các kiểu. Đừng giết chết 

bản thân như vậy. Phụ nữ xinh đẹp thừa biết chính xác những gì mà bạn đang dự định trong 

đầu. Khoảnh khắc mà bạn tiếp cận mở cuộc đối thoại với họ, họ đã mặc định cho rằng bạn 

đang tán tỉnh họ rồi. Phụ nữ đẹp là phụ nữ có vẻ đẹp tuyệt đỉnh nhất trên hành tinh này. Dẫu 

cho bạn không tán tỉnh cô ta, thì vì lý do nào đó, cô ta cũng sẽ mặc định cho rằng bạn có ý 

định như thế nếu như bạn bắt chuyện với cô ta, rằng bạn thật sự tán tỉnh cô ta, cho dù bạn có 

ý định đó hay không. Và ngay khi cô ta điền số điện thoại của mình vào điện thoại của bạn, cô 

ta đã phân loại bạn vào ngăn nào trong đầu rồi. Cô ta biết rằng, cô ta sẽ không bao giờ nhấc 

máy khi bạn gọi, nhưng cô ta cũng không cảm thấy phiền khi bạn gọi cô ta, bởi vì cô ta muốn 

điện thoại của mình rung và vang lên. Cô ta sẽ chỉ muốn nghe chuông bạn gọi từ 1 đến 2 lần, 

sau đó, cô ta sẽ không muốn nghe bạn gọi nữa. Cô ta chỉ muốn biết rằng bạn đã gọi cho cô 

ta, như thế là đủ để cô ta loại bạn ra khỏi cuộc chơi rồi, cô ta đã bắt thóp được bạn. Và rất 

nhiều gã kém cỏi ngoài kia, rất nhiều gã tệ hại cứ đưa cho cô ta sự chú ý như thể điều đó chả 

là gì cả. Do vậy, trước tiên, cô ta sẽ phân loại bạn trong đầu, tiếp theo đó, cô ta sẽ đưa cho 

bạn số điện thoại của mình. Giây phút mà bạn tiếp cận cô ta, cô ta đã phân loại bạn sẵn trong 

đầu rồi, điều đó có nghĩa là cô ta sẽ không bao giờ bắt cuộc gọi của bạn. Cô ta sẽ không bao 
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giờ phản hồi tin nhắn của bạn và cô ta sẽ không bao giờ đi chơi với bạn. Tất cả thời gian mà 

bạn đã dành ra cho cô ta, nó đáng ra đã có thể trở nên hiệu quả hơn, được lên kế hoạch thực 

hiện một cách tỉ mỉ hơn nếu như bạn không làm những việc mà mấy thằng kém cỏi hay làm, 

nó khiến bạn phí phạm cả thời gian và sức lực chỉ để tán tỉnh một người phụ nữ không hề có 

ý định gặp lại bạn lần nào nữa.  

Bạn chỉ cần tập trung dành thời gian cho một việc đơn giản đó là ngồi ở đâu đó, chuộng nhất 

là ở những nơi mà nhiều phụ nữ đẹp ra vào cả ngày. Lấy Starbucks làm ví dụ tiếp nhé, vì nó 

ở khắp mọi nơi, và phụ nữ đẹp rất thích đến đấy cả ngày dài. Hãy tập trung vào việc đến 

Starbucks, mang theo laptop của bạn và ngồi đấy làm cho xong việc của mình trong lúc phụ 

nữ đẹp bước ra bước vào. Tôi đảm bảo với bạn là sẽ có một vài người tiếp cận bạn, hãy cho 

họ cơ hội để tiếp cận bạn và họ sẽ làm thế, và khi phụ nữ tiếp cận bạn và đưa bạn số của họ, 

tỉ lệ mà cô ta không coi trọng cuộc hẹn với bạn sẽ cực kỳ thấp. Bạn luôn luôn muốn đặt bản 

thân mình ở vị trí mà ở đó có nhiều phụ nữ đẹp vây quanh, rất rất nhiều phụ nữ hấp dẫn vây 

quanh. Rồi sau đó, hãy cho họ cơ hội để tiếp cận bạn, cho họ cơ hội để mở lời với bạn. Hãy 

để họ đầu tư vào bạn, hãy để họ theo đuổi bạn, và họ sẽ làm vậy. Và nếu như cô ta đã tiếp 

cận bạn, mỗi khi bạn gọi cho cô ta, đoán xem, cô ta sẽ bắt máy, mỗi khi bạn nhắn tin cho cô 

ta, cô ta sẽ hồi đáp, và mỗi khi bạn rủ cô ta đi chơi, cô ta sẽ ra ngoài với bạn. Trái lại, khi bạn 

tiếp cận phụ nữ mỗi ngày, sử dụng toàn bộ thời gian và sức lực của mình, làm bản thân kiệt 

sức chỉ để lấy được số điện thoại của cô ta, số điện thoại mà chẳng bao giờ dẫn bạn đi đến 

đâu cả, phần lớn thời gian, bạn sẽ không đạt được thứ mình muốn. Mọi thứ không chỉ là bạn 

không đạt được điều gì, không có được thành quả nào, mà bạn còn đang lãng phí cả ngày 

dài, lấy được số điện thoại từ người phụ nữ mà có vẻ như bạn sẽ không bao giờ gặp lại cô ta 

nữa, tệ hơn là chả thèm trả lời cuộc gọi của bạn, trừ khi bạn giàu có. Dĩ nhiên rồi, đấy là một 

câu chuyện hoàn toàn khác, nhưng mà cô ta có biết điều đó đâu. Nếu như bạn tiếp cận cô ta, 

đấy không phải là một dạng thông tin truyền tải đến cô ta, bạn tình nguyện tiếp cận cô ta cơ 

mà. Trừ khi bạn đem chiếc Lamborghini và cô ta thấy được nó. Còn nếu như bạn chỉ là thằng 

thảm hại nghèo nát đang cố gắng chui vào quần cô ta, nếu bạn chỉ là một cỗ máy tiếp cận nào 

khác ngoài đường đang cố tán tỉnh cô ta, thì đoán xem, bạn cũng chỉ là một trong hàng tá gã 

khác trong đời cô ta mà thôi, bạn không có gì đặc biệt cả. Và cô ta sẽ phân loại bạn khi cô ta 

điền số điện thoại của mình lên điện thoại bạn. Lấy số điện thoại không có ý nghĩa gì cả. Lấy 

số điện thoại rất dễ, thế nhưng mà rất nhiều dân PUA và bọn hướng dẫn hẹn hò qua mạng 

cứ cố gắng khiến việc đó như thể nó phức tạp lắm vậy, như kiểu bạn cần phải làm tất cả 

những bước này bước nọ để mà có thể lấy được số điện thoại của phụ nữ. Đây là thứ rất rất 

căn bản, rất dễ dàng. Nó chỉ đơn giản là bạn bước tới và hỏi xin cô ta. Bạn bước tới và nói xin 

chào, giới thiệu bản thân một chút, nói rằng bạn cần phải chạy ngay và “Anh lấy số điện thoại 

của em được chứ”. Đấy, đơn giản vậy thôi. Chả có một cái công trình khoa học tầm cỡ tên 

lửa nào ở đây cả, tất cả những thứ như bước 1 làm gì, bước 2, bước 3 vớ vẩn từ mấy khóa 

học, đấy là những thứ không cần thiết. Thay vì tập trung vào những điều đó – bởi vì lấy số 

điện thoại không khó khăn đến vậy, bạn nên tập trung vào việc có được cuộc hẹn với cô ta.  

Phụ nữ mà xinh đẹp, trên 8 điểm về ngoại hình, thường được những gã có thu nhập tới 6 hay 

7 con số tiếp cận. Giờ thì, nếu như bạn không nằm trong nhóm có thu nhập như vậy và đang 

cố cạnh tranh với những gã này, thì việc bước tới thu hút sự lạnh nhạt của cô ta ở ngoài 

đường phố không hề dễ dàng đâu nhé. Nhắc lại lần nữa, cô ta có thể sẽ cho bạn số điện thoại 

của mình. Nhưng điều đó không có ý nghĩa gì hết, nó không mang ý nghĩa gì cả. Mọi thứ chỉ 

có ý nghĩa khi bạn có thể đưa cô ta đến được buổi hẹn của mình. Nhưng nếu như bạn thậm 

chí còn không thể khiến cô ta nhấc điện thoại lên, tệ hơn nữa là không trả lời tin nhắn, thì mọi 

thứ vẫn sẽ vô nghĩa. Bạn cần phải bắt đầu từ đúng chỗ cái đã và tiếp cận không phải chỗ đúng 

đắn. Chỗ đó sai rồi. Bất cứ lúc nào có thể, bạn cũng sẽ muốn cô ta tiếp cận bạn, bạn muốn 
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để bản thân mình ở nơi mà phụ nữ có thể tiếp cận bạn. Và tôi không hề nói tới Bar hay Club 

nhé, giờ này thì bạn phải nên biết dự cảm về phụ nữ ở Bar và Club rồi đấy nhé, đừng đến đó 

để gặp phụ nữ. Đừng để đám PUA ngoài kia phỉnh bạn bằng việc nói cho bạn biết “Bạn không 

cần tiền, tất cả những gì bạn cần là những kỹ năng vững chắc và bạn sẽ có thể lấy được số 

điện thoại của cô ta”. Đừng để họ lừa bạn. Bởi vì lấy số điện thoại của phụ nữ thật sự rất dễ. 

Rất dễ dàng. Khiến cô ta đi chơi với bạn – đấy mới là phần khó nhất. Nhưng mọi thứ phải bắt 

đầu từ nơi bạn bắt đầu. Mọi thứ phải bắt đầu từ cách bạn gặp gỡ cô ta, nơi mà những sự 

tương tác đầu tiên của bạn diễn ra, nơi mà ai sẽ là người mở ra sự tương tác đầu tiên. Đó là 

nơi mà mọi thứ bắt đầu. Và nếu như bạn có nhiều lợi thế từ những bước đầu tiên, những 

bước mà cô ta chủ động tiếp cận bạn, cô ta khởi xướng việc liên hệ với bạn, thì tỉ lệ mà cô ta 

không coi trọng bạn hay bơ bạn trong buổi hẹn sẽ càng thấp. Còn nếu như bạn là người có 

xu hướng tiếp cận cô ta càng nhiều bao nhiêu, bạn là kẻ bắt đầu tất cả, thì tỉ lệ mà cô ta sẽ 

không coi trọng bạn sẽ càng cao. Do vậy, mọi thứ phải được thiết lập, chuẩn bị ngay từ những 

bước đi đầu tiên. Đó là lý do mà tôi luôn luôn nói rằng: Tôi không phải là người thích thú việc 

tiếp cận phụ nữ, tôi không thích mình là fan hâm mộ việc làm đó, bởi vì nó chỉ khiến bạn cho 

đi quyền lực của mình một cách dễ dàng, không chỉ là việc bạn đang chiều chuộng cái tôi của 

cô ta, mà theo thống kê, nếu như bạn nhìn kỹ vào sự cạnh tranh của nhiều dân Pickup ngoài 

kia – những người đã làm việc này từ 5 đến 10 năm nay, gồm có nhiều nghệ sĩ tài năng, 

những người được coi là những cỗ máy tiếp cận phụ nữ thiên tài, thế nhưng họ vẫn không 

thể có nổi những em 9 và 10 điểm trong đời, họ vẫn không hẹn hò được với phụ nữ đẹp, tỉ lệ 

thành công của họ vẫn thấp thảm hại so với số lượng phụ nữ mà họ tiếp cận mỗi ngày. Cho 

nên, mọi thứ vẫn phải quay lại từ nơi bạn bắt đầu. Nhắc lại lần nữa nhé, bất cứ lúc nào có thể: 

Bạn muốn cô ta tiếp cận bạn, bạn muốn đặt bản thân vào tình thế ở nơi mà có rất nhiều phụ 

nữ đẹp xung quanh, bạn muốn họ tiến đến bên mình, bạn muốn họ tiếp cận mình, bạn muốn 

họ khởi xướng cuộc trò chuyện, bạn muốn họ đầu tư vào bạn và bạn muốn hồi đáp lại họ ít 

tín hiệu nhất có thể. Bạn muốn giữ cho việc kéo cô ta lại gần một lúc một nhiều hơn. Rất nhiều 

người ngoài kia đang thiếu đi kỹ năng này, bọn họ không kéo cô ta lại, bọn chỉ đang đẩy cô 

ta, bọn họ cố gắng đẩy cô ta lại. Bạn không thể đẩy, được chứ, bạn cần phải kéo, bạn cần 

phải thu hút cô ta. 

Tóm tắt lại, lấy được số điện thoại của phụ nữ đẹp không khó khăn đến vậy. Họ đưa số điện 

thoại của mình cho đàn ông mọi lúc mọi nơi. Tại sao ư? Sự chú ý chứ còn gì nữa. Lấy được 

số điện thoại là phần dễ thực hiện. Là phần dễ dàng nhất khi gặp phụ nữ đẹp. Và đó chỉ là sự 

khởi đầu. Nó chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Khiến cô ta đến buổi hẹn của bạn mới là thứ 

gì đó đòi hỏi nhiều chiến thuật, nhiều sự kiên nhẫn, nhiều sự kiềm chế - những thứ mà hầu 

hết nhiều gã đàn ông ngày nay không có, đặc biệt là mấy gã hớn hở khi lấy được số điện thoại 

của cô ta. Hầu hết những gã này khi lấy được số điện thoại của phụ nữ đẹp, đã nghĩ rằng trò 

chơi đã kết thúc rồi. Tuy nhiên, mọi thứ chỉ mới bắt đầu thôi. Giờ đây, bạn phải chứng tỏ bản 

thân, bạn phải chứng tỏ cho cô ta biết rằng: Bạn không phải là thằng kém cỏi, bạn phải chứng 

tỏ với cô ta rằng: Mình là thằng có gan lớn, bạn phải chứng tỏ với cô ta rằng: Bạn không giống 

bất cứ một ai trong hàng trăm, hàng ngàn gã khác cũng đang lấy số điện thoại của cô ta. Bất 

cứ lúc nào bạn lấy được số điện thoại từ phụ nữ đẹp. Đừng bao giờ gọi cho họ trong tuần đầu 

tiên, hãy chờ từ 7 đến 10 ngày trước khi gọi điện. Bạn muốn “sống lâu” hơn những gã kém 

cỏi khác, những gã đã ngay lập tức gọi cho cô ta cùng buổi tối hôm họ gặp được cô ta, cùng 

ngày họ gặp được cô ta, họ nhắn tin ngay cho cô ta, hỏi cô ta liệu khi nào họ có thể mời cô ta 

đi chơi, có thể gặp mặt được cô ta. Đừng giống bất kỳ gã kém cỏi nào ở trên. Bạn buộc phải 

trở nên khác biệt. bạn buộc phải tách biệt bản thân ra khỏi họ. Và tôi luôn luôn nói: Bạn muốn 

mình không bao giờ được giống bất kỳ ai trong số họ. Đừng hỏi han cô ta, rủ rê cô ta đi chơi 

ngay lập tức. Đó là lỗi nghiêm trọng nhất mà nhiều người làm, đó là bạn họ rủ rê cô ta đi chơi 

ngay tức thì. Ngay khi họ được cô ta trả lời cuộc điện thoại, họ đã rủ cô ta đi chơi luôn. Cô ta 
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đã dự đoán trước điều đó rồi, cô ta đã biết trước rồi bởi vì đó là những gì mà tất cả đàn ông 

hay làm. Đó là lý do mà hầu hết phụ nữ đẹp đưa số điện thoại của họ nhưng không bao giờ 

trả lời điện thoại cả, bởi vì họ đã mặc định biết rằng bạn có thể chắc chắn sẽ rủ cô ta đi chơi. 

Giờ thì, nếu như bạn khiến cô ta trả lời cuộc điện thoại và bạn không rủ rê cô ta đi chơi, cô ta 

sẽ bị sốc. Bạn chỉ ngồi đó trò chuyện với cô ta và chỉ nói “Được rồi, rất vui khi được nói chuyện 

với em, có thể tụi mình sẽ nói chuyện lại lúc nào đó, tạm biệt”. Cô ta sẽ tắt máy với tâm trạng 

sốc bởi vì bạn đã không hề mời cô ta đi chơi. Hãy nhớ tới những gì tôi dạy: Kiên nhẫn, Chiến 

thuật, Kiềm chế. Đây là những đặc tính mà bạn phải biểu lộ ra nếu như bạn muốn hẹn hò với 

phụ nữ đẹp thành công. Giờ thì, nếu như bạn muốn hẹn hò với phụ nữ kém hấp dẫn hay thừa 

cân, bạn không cần phải làm những việc này đâu, bạn cứ thế mà gọi điện cho cô ta bất cứ lúc 

nào bạn muốn. Bạn muốn gọi cho cô ta cùng ngày, cùng đêm mà bạn gặp cô ta cũng được, 

không sao cả và cứ làm đi. Những việc đó không quan trọng bởi như tôi đã nói, bọn họ sẽ tìm 

ra lý do để yêu thích bạn. Nhưng với phụ nữ đẹp, bạn đang phải cạnh tranh với rất nhiều gã 

khác, đó là tin buồn, nhưng tin vui là phần lớn trong những gã đó, 99.9% là yếu kém toàn tập 

với những đặc tính khó kiềm chế, không thể kiên nhẫn và không có được sự chỉ dẫn mà tôi 

đang đưa cho bạn. Họ không có được thứ tôi đang đưa cho bạn ngay lúc này, để bạn có thể 

đưa ra quyết định tốt hơn như: Khi bạn lấy được số điện thoại, bạn không gọi cho cô ta từ 7 

đến 10 ngày đầu tiên, hãy để cho đám khù khờ kia bị dọn dẹp trước đã. 7 ngày là thời gian 

tương đối dài, cô ta nhiều khi thậm chí quên mất rằng là đã đưa số điện thoại của mình cho 

bạn, cho nên khi trả lời điện thoại, cô ta sẽ bất ngờ và nói “Ô, đã một hay hai tuần trôi qua 

trước đó kể từ khi em gặp anh rồi nhỉ”. Và bạn sẽ nói “Ừ, anh cũng bận bịu quá”. Bạn có thể 

tán gẫu với cô ta một chút trong vòng 5 – 10 phút, hãy khiến nó ngắn gọn và ngọt ngào nhé, 

và rồi sau đó bạn không rủ rê cô ta đi đâu cả. Và cô ta sẽ bị sốc. Đó là bước đầu tiên trong 

việc tách biệt bản thân ra khỏi đám yếu kém trong đời cô ta. Và khi mà cô ta gọi điện cho bạn, 

khi cô ta gọi lại cho bạn hay nhắn tin cho bạn trước, bạn sẽ không phản hồi lại cuộc gọi hay 

tin nhắn của cô ta, đừng bao giờ trả lời cuộc gọi hay tin nhắn trong vòng 48 giờ kể từ khi bạn 

nhận được chúng. Thông thường, đó là luật chơi mà tôi tự đặt ra cho mình, tôi không bao giờ 

phản hồi cuộc gọi hay tin nhắn của phụ nữ đẹp trong vòng 48 tiếng kể từ khi cô ta gửi đi, cho 

đến khi cô ta và tôi đã hẹn hò cùng nhau, còn trước khi điều đó xảy ra, nếu như bạn đang cố 

gắng chứng tỏ bản thân mình, nếu như bạn vẫn đang thực hiện những bước đi mình đang đề 

ra để chứng tỏ việc đó, thì đây là những thứ bạn cần phải làm: Không được gọi điện hay nhắn 

tin cho cô ta trong vòng 7 đến 10 ngày đầu tiên sau khi lấy được số điện thoại, sau đó, không 

được phản hồi mỗi cuộc gọi hay tin nhắn trong vòng 48 giờ đồng hồ. Cô ta cần phải biết rằng 

bạn bận rộn. Cô ta cần phải biết rằng bạn có cuộc sống riêng. Cô ta cần phải biết rằng bạn có 

những người phụ nữ khác trong cuộc đời của mình, những người phụ nữ có thể đẹp hơn cô 

ta nhiều và bạn rất bận rộn, và bạn sẽ quay trở lại với cô ta khi bạn có thể. Đó là cách mà bạn 

tách biệt bản thân ra khỏi đám yếu kém trong đời cô ta – những gã gọi điện cho cô ta suốt 

ngày, khen ngợi cô ta trên Facebook, hỏi xin cô ta liệu khi nào họ có thể gặp được cô ta, cầu 

xin sự chú ý của cô ta. Bạn không bao giờ, không đời nào bạn muốn mình trông giống tất cả 

bọn họ hay được đem ra so sánh dù có thế nào đi chăng nữa. Đấy là những gã có kết cục 

cưới những cô nàng kém hấp dẫn và thừa cân, những cô nàng 4 và 5 điểm, bởi vì họ không 

thể nào kiềm chế được bản thân. Và họ cũng chả bận tâm để học thêm nhiều kiến thức về 

phụ nữ, những thứ mà tôi đang đưa cho bạn ngay lúc này. Họ không thèm quan tâm tới việc 

tự giáo dục bản thân. Cho nên cuối cùng, họ có kết cục cùng với những người phụ nữ kém 

hấp dẫn và thừa cân: 4 và 5 điểm, và những người phụ nữ này sẽ sai bảo họ như những đứa 

trẻ ngay khi họ có con với nhau. Vì vậy bạn không hề muốn mình trông giống như những đám 

yếu kém trên. Và tôi đảm bảo với bạn, đối với tất cả những gã này, nếu phụ nữ gọi cho họ - 

thứ mà đến 9/10 trường hợp là cô ta không làm đâu, những giả dụ nếu như cô ta có gọi, thì 

bọn họ là kiểu đàn ông sẽ nhấc máy lên trả lời ngay khi tiếng chuông điện thoại vang lên, phản 
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hồi tin nhắn ngay khi nhận được tin từ cô ta trong vòng 1 nốt nhạc. Bạn cần phải thể hiện cho 

cô ta thấy rằng bạn có khả năng kiểm soát bản thân rất tốt, rằng bạn là một kẻ cực kỳ kiên 

nhẫn và chín chắn hơn so với những người khác. Bạn cần phải cho cô ta thấy rằng bạn có 

cuộc sống riêng. Bạn cần phải cho cô ta thấy được bạn là một người đàn ông chứ không phải 

một cậu nhóc. Hãy chứng tỏ bản thân mình những giá trị đó. Phụ nữ đẹp sẽ không đời nào 

đầu tư thời gian và năng lượng của họ vào bạn cho đến khi bạn chứng tỏ được bản thân. 

Chứng tỏ rằng bạn không phải là thằng dị hợm. Chứng tỏ rằng bạn không phải loại thiếu thốn 

tình cảm. Chứng tỏ rằng bạn không phải loại đỉa đói, bám chặt vào cô ta. Chứng tỏ rằng bạn 

là đàn ông. Nhưng quan trọng hơn tất cả, hãy chứng minh rằng bạn không cần cô ta và bạn 

có cuộc sống riêng bên ngoài. Một khi bạn có thể làm được những việc đó, cô ta sẽ trở nên bị 

bạn thu hút. Cô ta sẽ muốn ra ngoài đi chơi với bạn. Cô ta sẽ rất muốn gặp bạn. Cô ta sẽ rất 

muốn hẹn hò với bạn bởi vì bạn không giống với bất kỳ gã kém cỏi nào trong đời cô ta cả, 

những gã chỉ biết van xin để được chui vào quần cô ta. Bạn là kẻ duy nhất trong đời cô ta mà 

trông giống một người đàn ông nhất, cư xử giống đàn ông nhất, và khiến cô ta cảm thấy được 

sự hiện diện của một cá thể đực rất nam tính. 
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BÍ MẬT SỐ 27: ĐỪNG BAO GIỜ PHẢN HỒI KHI CÔ TA BẢO BẠN 

“NHẮN TIN CHO EM BIẾT KHI ANH VỀ ĐẾN NHÀ NHÉ” TỪ PHỤ NỮ 

ĐẸP 

Khi bạn bắt đầu hẹn hò với phụ nữ hấp dẫn, phụ nữ đẹp hay phụ nữ nói chung. Tất cả bọn họ 

đều rất thích làm việc này khi cuộc hẹn vừa kết thúc và bạn đã thả cô ta xuống ở đâu đó. Rất 

nhiều lần bạn để ý rằng cô ta rất thích nói như thế này “Anh này, khi nào anh về đến nhà, nhớ 

nhắn cho em nhé, nhắn cho em khi anh về đến nhà”. Và bạn biết gì không, rất nhiều gã làm 

vậy thật: Bạn nhắn tin cho cô ta ngay khi bạn về đến nhà. Đừng làm vậy, cô ta chỉ cố khiến 

bạn nhảy vào vòng tròn mà cô ta vẽ ra mà thôi. Đây là dấu hiệu, là khởi đầu của việc kiểm 

soát mà tôi đã nói từ trước cũng trong cuốn Audio Book này, đây là khởi đầu cho việc chuyển 

giao quyền lực sang cho cô ta. Mọi thứ xảy ra một cách khá đột ngột, 9 trên 10 trường hợp, 

cô ta đều không biết việc mình đang làm đâu, cô ta chỉ làm điều đó từ trong tiềm thức, cô ta 

không ý thức được việc đấy. Rất nhiều người trong số các bạn nghĩ rằng đó là điều vô hại, và 

bạn bỏ qua nó rồi phản hồi “Ok, anh sẽ nhắn cho em khi anh về đến nhà”, và rồi bạn về đến, 

và bạn nhắn cho cô ta, bạn nhắn cô ta tin nhắn của mình, bạn nhắn nội dung “Anh về nhà an 

toàn rồi nè”, nghe như con gái vậy “Anh về nhà an toàn rồi nhé”. Bạn biết đây, bạn là một 

người đàn ông trưởng thành, cái việc bạn về được nhà an toàn là chuyện hiển nhiên, nếu có 

bất cứ chuyện gì xảy ra thì bạn phải biết tự vệ cho bản thân, cho nên trong hoàn cảnh hết sức 

bình thường thì bạn sẽ về nhà một cách ổn thỏa, được chứ.  

Phụ nữ rất thích làm việc này với đàn ông, họ thích nói “Nhắn tin cho em khi anh về đến nhà 

nhé”. Họ ráng thể hiện ra cho bạn biết rằng họ quan tâm đến bạn. Họ muốn bạn nghĩ rằng họ 

quan tâm đến bạn nhưng phụ nữ không quan tâm đến bạn đâu, họ chỉ quan tâm đến bản thân 

mà thôi. Và đó là một trong những bài học cay đắng nhất mà các bạn cần thời gian để hấp thụ 

và tự rút ra kinh nghiệm cho bản thân, bạn có thể sẽ mắc sai lầm và không muốn tin vào điều 

đó rồi nói “Không không không, tôi vừa gặp một cô gái tuyệt vời và cô ta, cô ta rất yêu tôi, cô 

ta quan tâm đến tôi”. Bạn sẽ thấy điều đó sớm thôi, phụ nữ không quan tâm đến bạn đâu, họ 

chỉ quan tâm đến bản thân mà thôi, họ quan tâm đến việc gây ấn tượng giữa những người 

phụ nữ với nhau, họ quan tâm đến sự chú ý, họ quan tâm việc cạnh tranh với những người 

phụ nữ khác. Đấy là những thứ mà họ quan tâm, bạn sẽ là thứ cuối cùng trên cột Totem (hiểu 

đơn giản là một kiểu thứ bậc, muốn biết kỹ hơn thì lên Google). 

Do vậy khi cô ta nói bạn “Nhắn tin cho em khi anh về nhà nhé”. Thì đây là những việc bạn sẽ 

làm. Bạn sẽ nói “Ok, được, anh sẽ nhắn cho em khi anh về đến nhà”. Và rồi bạn lái xe về nhà, 

bạn bước lên lầu, bạn đóng cửa lại, bật đèn lên và cắm sạc điện thoại, bạn không nhắn tin 

cho cô ta, bạn lên giường đi ngủ và quên tất cả chuyện đó đi. Sau đó hãy xem, nếu cô ta hỏi 

bạn vào buổi sáng hôm sau, cô ta sẽ hỏi, cô ta sẽ đem chuyện đó ra để nói. Thường tỉ lệ này 

là 50/50, 50% cô ta sẽ không nhớ gì và cô ta sẽ không quan tâm. 50% còn lại, cô ta sẽ phát 

cáu lên với bạn bởi vì bạn không nhảy vào ô tròn mà cô ta vẽ ra, bạn không nhảy vào thùng 

mà cô ta để sẵn, bạn không làm những gì mà bạn đã nói. Cô ta sẽ nói “Tại sao anh không 

nhắn cho em khi anh về đến nhà”. Và bạn có thể nói “Ô, anh quên mất”. Bạn muốn chơi theo 

kiểu này, bạn muốn tránh nhắc đến vấn đề đó, bạn không muốn nói “Đừng bảo anh phải làm 

gì”. Bạn không muốn nói điều đó bởi vì cô ta sẽ hỏi bạn “Tại sao anh nói là anh sẽ nhắn cho 

em khi anh về đến nhà rồi anh không làm đúng như vậy”. Bạn chỉ việc nói “Anh quên, anh 

buồn ngủ quá, hôm đó anh kiệt sức rồi”. Khi bạn nói vậy, điều đó có nghĩa là bạn đang truyền 

tải thông điệp đến cho cô ta rằng bạn là một người bận rộn, bạn quan tâm đến cuộc sống của 

bạn nhiều hơn và điều đó sẽ xoa dịu cô ta. Bạn là một người đàn ông trưởng thành, bạn sẽ 

về nhà an toàn, cô ta không việc phải lo cho bạn. Và thậm chí nếu như cô ta nói “Ơ, em tưởng 

có chuyện gì đó xảy ra với anh”. Bạn là đàn ông, bạn hãy nói cho cô ta biết “Anh lớn rồi mà, 
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làm sao có chuyện gì xảy ra với anh được, anh không sao cả”. “Nhưng mà, lỡ như có chuyện 

gì xảy ra với anh thì sao, lỡ như em không được nghe tin gì về anh nữa, lỡ có chuyện như 

vậy thì thế nào”. “Thì em có thể gọi điện cho anh mà, điện thoại của anh vẫn mở, có thể anh 

sẽ thức dậy và trả lời mặc dù anh đang ngủ, em có thể gọi mà, hoặc có thể để lại lời nhắn hay 

tin nhắn, đâu có ai cấm em làm điều đó đâu”. Nói lại lần nữa, bạn muốn cô ta đầu tư vào bạn, 

bạn muốn cô ta nhảy vào cái vòng của mình, cái thùng của mình chứ không phải điều ngược 

lại giống như mấy thằng yếu kém kia, bọn họ nhảy ngay vào cái vòng, nhảy vào tất cả những 

cái thùng và bọn họ chiều lòng, bọn họ chiều lòng tất cả những người phụ nữ này một cách 

quá lố, đó là bởi họ thiếu đi sự giáo dục này, họ không có gan để làm điều đó. Và một khi mà 

bạn áp dụng vào, bạn sẽ thấy tại sao điều tôi dạy bạn nó có tác dụng. Đây không phải là đúng 

đắn chính trị đâu nhé, tôi thừa nhận là nó không giống với quy chuẩn của xã hội ngày nay, tôi 

thừa nhận điều đó. Tuy nhiên, nó hiệu quả. Hãy lắng nghe những gì tôi chỉ dạy bạn và bạn sẽ 

trở nên thành công trong việc hẹn hò với phụ nữ hấp dẫn và giữ được họ trong đời mình.  

Vì vậy, khi bạn đi hẹn hò với những người phụ nữ này, thì đấy là những gì điển hình mà họ 

sẽ nói với bạn “Nhắn tin cho em khi anh về đến nhà nhé”. Hãy nhớ những gì tôi bảo bạn, đấy 

là những bước đầu tiên của việc kiểm soát, bạn phải đè nó xuống từ sớm chứ không được để 

nó nảy mầm bởi nó sẽ phát triển cực kì to lớn sau này, hãy giữ việc thu hút cô ta, mỗi khi cô 

ta muốn kiểm soát bạn, cô ta sẽ nhớ tới những khoảng thời gian này, cô ta sẽ nhìn lại và nghĩ 

“Gã này là đàn ông, hắn ta không nghe mình, hắn ta chỉ làm những việc phải làm của hắn”. 

Và đấy là những gì phụ nữ muốn. Có rất nhiều những gã kém cỏi ngoài kia, những gã cảm 

thấy kinh hãi khi nghe những gì tôi nói với bạn, họ rùng mình bởi vì họ nói “Không không 

không, bạn đáng ra không được làm thế, bạn phải mang hoa đến cho cô ấy, bạn phải đối xử 

với cô ấy đúng đắn, bạn phải tôn trọng tất cả phụ nữ, tất cả các bạn bị làm sao vậy”. Bạn thấy 

đó, họ nói như vậy đấy, đây là những gã sẽ không bao giờ hẹn hò được với phụ nữ đẹp, họ 

chỉ mơ tưởng về phụ nữ đẹp mà thôi, họ mường tượng ra mọi thứ sẽ trông như thế trong đầu 

họ, trong ảo mộng của họ, trong ảo mộng điên cuồng không thực tế của họ, ở đấy, họ mang 

hoa tặng cho phụ nữ, nói với cô ta rằng cô ta xinh đẹp như thế nào, khiến cô ta có cảm thấy 

rằng cô ta là người phụ nữ duy nhất trong đời họ, họ nghĩ rằng những thứ đó sẽ thu hút phụ 

nữ. Tuy nhiên, nếu họ dám bước ra được khỏi chiến trường ảo mộng đó, chiến trường khốc 

liệt đó – nơi mà cả ngàn gã kém cỏi đang đấu tranh, giành giật cô ta. Họ sẽ nhận ra tất cả 

những gã đó cũng làm điều y hệt với mình, và nó hoàn toàn không có tác dụng gì hết. 

Nhưng tôi đang ở đây để cảnh báo bạn, tôi đã từng ở đó rồi. Tôi đã phạm sai lầm và tôi đã 

thử làm những điều đó rồi. Và ở nơi của những gã thành công với phụ nữ đẹp – tôi cũng đã 

ở đấy luôn rồi. Do vậy bạn có thể tin tưởng tôi khi tôi nói với bạn rằng những thứ vớ vẩn kia 

không có tác dụng đâu. Tôi ước rằng nó có tác dụng bởi vì nó sẽ khiến mọi thứ trở nên dễ 

dàng hơn, tôi ước chúng ta có thể mang hoa và đối xử tử tế với họ. Đối với phụ nữ đẹp, chúng 

ta chỉ là trò giải trí đối với họ không hơn không kém, và tôi ghét khi phải nói với bạn điều này. 

Chúng ta – đàn ông, chúng ta chỉ đơn giản là những thứ giải trí, tiêu khiển đối với họ mà thôi. 

Và nếu như chúng ta không thỏa mãn thú vui của họ, chúng ta không thử thách họ và chúng 

ta không cố ấn nút điều khiển cảm xúc của họ, thì chúng ta sẽ không bao giờ thu hút được họ. 

Thậm chí là đối với bản thân phụ nữ, đối với những người phụ nữ nghe được điều này, họ sẽ 

choáng ngợp với điều đó, họ không chấp nhận điều đó và sẽ phản kháng, họ nói y hệt như 

mấy thằng yếu kém vậy “Này, bạn đã hẹn hò sai người phụ nữ rồi, bạn đang hẹn hò sai kiểu 

người phụ nữ rồi, tôi không phải người như vậy…”, rồi họ tiếp tục “Nếu có bất cứ gã nào đối 

xử với tôi như vậy á, tôi cho văng ngay”. Tôi không thể nói với bạn mấy triệu lần cho đủ là tôi 

đã nghe những điều này từ phụ nữ không biết bao nhiêu lần rồi “Này, nếu có ai mà đối xử với 

tôi như vậy á, tôi sẽ bỏ đi ngay và luôn nhá”. Đối với phụ nữ hay nói kiểu này, họ sẽ là kiểu 

phụ nữ mà bạn sử dụng chiến thuật kia một cách hiệu quả nhất. Họ là kiểu dễ dàng phát huy 
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tác dụng. Họ cũng là những người phụ nữ hay nói kiểu “Các bạn biết đấy, các bạn không nên 

đối xử với tôi như mấy thằng đểu, hiểu chưa, bởi vì tôi không hẹn hò với mấy thằng đểu cáng”. 

Đấy sẽ là những đứa chạy tới mấy thằng đểu nhanh nhất với tốc độ bàn thờ. Lý do cho việc 

họ tỏ ra “phòng thủ” quá mức điều tôi nói, những bí mật mà tôi đang kể hay những thứ mà tôi 

đang chỉ dạy các bạn, lý do cho tất cả việc này là bởi họ biết đó là SỰ THẬT. Họ chỉ không 

muốn bạn nói ra mà thôi, bởi vì nó không phải quy chuẩn chung của xã hội. Tôi công nhận ở 

điểm này, tôi chưa bao giờ phủ nhận điều đấy cả, điều này cũng không phải là đúng đắn chính 

trị gì đâu nhé, không hề. Nhưng nó có tác dụng. Nếu bạn vẫn muốn làm những gì giống với 

quy chuẩn xã hội thì cứ làm đi, chỉ là nó không có hiệu quả mà thôi. Nó không thu hút được 

phụ nữ đẹp đâu, họ sẽ quay mũi lại với bạn và đắm chìm vô những thằng đểu cáng. 

Bất cứ gã nào đang ở trong một buổi hẹn, và cuối buổi hẹn cô ta nói “Nhắn tin cho em khi anh 

về đến nhà nhé”, và anh ta về nhà rồi nhắn cho cô ta y như thế, thì tất cả những gã đó đều 

đang hạ thấp mức độ thu hút của chính mình xuống. Các bạn đang tự bóp chính mình. Tôi 

cóc quan tâm cô ta bị bạn hấp dẫn chưa hay nhiều như thế nào, tôi cóc quan tâm cô ta thích 

thú bạn như thế nào. Nhưng một khi mà bạn làm vậy, thì bạn đã chấp nhận chơi trò chơi của 

cô ta rồi, bạn vừa mới nhảy vào trò chơi của cô ta ngay khi vừa nhắn: bạn đã về nhà, bạn đã 

vừa hạ thấp mức độ thu hút của mình xuống. Bạn nên thách thức cô ta, bởi vì khi bạn thách 

thức cô ta, bạn không nhắn tin cho cô ta khi bạn về nhà trong khi bạn nói là bạn sẽ làm, nó sẽ 

tạo ra sự căng thẳng và áp lực. Nếu bạn đã nghe được cuốn Audio Book của tôi đến giờ này, 

thì bạn cũng phải biết sự căng thẳng tạo ra thứ gì rồi chứ. Đúng rồi. SỰ THU HÚT.  
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BÍ MẬT SỐ 28: PHỤ NỮ ĐẸP NGÀY NAY KHÔNG CÓ  

DANH DỰ, PHẨM HẠNH VÀ ĐẠO ĐỨC 

Phụ nữ đẹp có xu hướng đánh giá cao sự tôn trọng và đạo đức được truyền cảm hứng không 

phải từ những người phụ nữ trong đời họ, mà là từ những người đàn ông trong đời họ. Mọi 

thứ phải bắt đầu từ người cha của họ, sau đó là những đối tác hẹn hò và cuối cùng là người 

chồng mà họ cưới. Và thật không may, vì hầu hết đàn ông ngày nay đều kém cỏi một cách 

toàn diện - những người không dám đứng lên và chỉnh đốn, sửa sai cho phụ nữ mỗi khi họ 

làm gì đó sai trái, cho nên giờ đây chúng ta đang chứng kiến một số lượng lớn thế hệ phụ nữ, 

mà có tiêu chuẩn giá trị về lòng danh dự, đạo đức và thứ bậc thấp nhất trong lịch sử loài 

người. Nếu bạn để ý xung quanh mình, hầu hết phụ nữ trẻ dành sự tôn trọng cho Lindsay 

Lohan, Kim Kardashian và Paris Hilton hơn là người bố, người yêu hay chồng của họ. Để có 

thể nâng giá trị về đạo đức và thứ bậc của phụ nữ, bạn – một người đàn ông trong đời cô ta, 

cần phải bắt đầu ứng xử như đàn ông trở lại. Bạn cần phải ngừng ngay những cách ứng xử 

đã bị thiên hướng chính trị làm sai lệch và hãy đề ra những nguyên tắc riêng của mình, cô ta 

sẽ tôn trọng bạn vì điều đó, cô ta có thể không ưa việc đó, nhưng cô ta bắt buộc sẽ phải tôn 

trọng bạn. Hãy đứng vững trước những người phụ nữ trong đời bạn và họ buộc sẽ phải tôn 

trọng bạn. Chấm hết. Một khi bạn lùi lại, một khi bạn chiều chuộng, một khi bạn cảm thấy tội 

lỗi, một khi bạn từ bỏ quyền kiểm soát người phụ nữ của mình, đó là lúc bọn họ sẽ mất hết tất 

cả sự tôn trọng dành cho bạn, và một khi họ không còn tôn trọng bạn nữa, thì tất cả những 

giá trị đạo đức và phẩm hạnh sẽ bị ném ra ngoài cửa sổ hết. Cứ nhìn kĩ vào thực tế xã hội 

ngày nay đang diễn ra là bạn sẽ rõ, giá trị và đạo đức của phụ nữ chưa bao giờ thấp kém như 

bây giờ. Phụ nữ đã mất hết sự tôn trọng dành cho đàn ông bởi vì 98% đàn ông ngày nay hoàn 

toàn yếu kém, vậy nên giá trị đạo đức của phụ nữ thấp hơn những gì họ từng có được. 

Do vậy, đây là vấn đề rất quan trọng để bạn có hiểu và chấp nhận sự thật khi đối mặt với phụ 

nữ đẹp, và vấn đề này không chỉ áp đặt lên phụ nữ đẹp không thôi đâu, mà là tất cả phụ nữ 

nói chung. Họ có xu hướng không coi trọng danh dự, phẩm hạnh hay đạo đức. Chắc chắn 

không phải cái cách mà đàn ông coi trọng những giá trị này, bởi đây là những đặc tính mà đàn 

ông có nhiều nhất, thông qua bản năng Tự Nhiên, đàn ông chúng ta được ban cho trách nhiệm 

này, phụ nữ thì không, và đây là sự thật. Vấn đề tôi đang nói tới không chỉ gặp ở phụ nữ đẹp 

mà còn với phụ nữ nói chung, chẳng qua là phụ nữ đẹp có xu hướng mặc cảm về điều này 

nhiều hơn phụ nữ có nhan sắc trung bình. Chưa đề cập đến việc những ấn phẩm, phim ảnh 

Hollywood, âm nhạc đã dẫn lối bạn tin tưởng rằng phụ nữ thật sự quan tâm đến các bạn – 

đàn ông, rằng họ thật sự yêu thương bạn nếu như bạn là người yêu của họ. Nhưng sự thật 

là, họ chỉ quan tâm đến bản thân mình mà thôi, họ chỉ quan tâm đến việc gây ấn tượng với 

nhau, họ chỉ quan tâm đến cách xã hội nhìn nhận họ, họ thật sự quan tâm đến tất cả mọi thứ, 

ngoại trừ bạn. Bạn là tấm gương phù phiếm cho bản ngã của họ, địa vị của bạn với tư cách 

một người đàn ông là những gì quan trọng đối với họ, đấy là thứ mà họ thấy bạn có giá trị, bởi 

vì bọn họ muốn mình có thể nhè vào mặt những người bạn của mình, khiến cho những cô 

bạn đó cảm thấy tồi tệ, ghen tỵ khi mà bọn họ không có được người đàn ông tuyệt vời như cô 

ta. Cho nên sự thật là phụ nữ không quan tâm đến bản thân ngoại trừ địa vị của bạn và làm 

cách nào để cô ta có thể hưởng lợi từ điều đó. Sự thật đấy, tất cả phụ nữ chỉ quan tâm đến 

việc cạnh tranh lẫn nhau. Đó là sự thật, đó là sự thật đau đớn khó chấp nhận được, nhưng nó 

vẫn là sự thật. Tôi biết là rất nhiều trong số các bạn không hề muốn nghe điều này hay thậm 

chí muốn biết điều này, nhưng đây là vấn đề rất quan trọng nếu như bạn muốn tiếp tục hẹn 

hò với phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ rất xinh đẹp, nó rất quan trọng khi bạn nhận ra rằng những 

gì tôi dạy bạn đó là họ thật sự không hề quan tâm đến bạn, họ chỉ quan tâm đến chính bản 

thân họ mà thôi. Họ chả thèm quan tâm đến bạn, họ không thèm quan tôi đến tôi, họ cóc thèm 

quan tâm đến bất cứ một ai là đàn ông cả. Đối với phụ nữ, tất cả chỉ xoay quanh họ mà thôi. 
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Và nếu như bạn để ý xung quanh mình, bạn sẽ biết điều tôi nói với bạn là sự thật. Nhắc lại lần 

nữa, đây không phải lèo lái lệch lạc quan điểm chính trị đúng đắn, đây là sự thật. Điều tôi đang 

nói với bạn chỉ là sự thật, để mà bạn có thể sử dụng nó, ứng dụng nó, để bạn có thể nâng cao 

cảnh giác và nhận thức mọi việc khi hẹn hò với phụ nữ ngoài kia.  

Khi tôi nói cho bạn biết những điều này, không phải là để cho bạn cảm thấy tồi tệ mà là để cho 

bạn trở nên tỉnh táo hơn, bởi vì có rất nhiều người trong số các bạn thích chạy đến bên phụ 

nữ, các bạn chạy đến chỗ phụ nữ để hy vọng rằng phụ nữ sẽ cứu vớt cuộc đời bạn hay giúp 

đỡ, dẫn lối bạn và yêu thương bạn. Thực tại phũ phàng đó là, họ không thể làm điều đó cho 

bạn được. Người duy nhất có thể làm điều đó cho bạn là chính BẠN mà thôi, bạn là người 

duy nhất có thể cứu vớt chính mình, đừng phụ thuộc vào phụ nữ những chuyện đó, bởi vì như 

tôi đã nói: Họ không thật sự quan tâm đến bạn đâu, họ chỉ quan tâm đến họ mà thôi. Và khi 

bạn có thể nhìn nhận và quan sát được phụ nữ từ góc nhìn của phụ nữ, bạn sẽ thấy nó trái 

ngược với những gì bạn muốn họ có ở trong đầu hay những gì họ đáng ra nên có ở trong đầu, 

thì bạn không chỉ trở nên trưởng thành hơn mà còn có được một bước nhảy vọt kiến thức của 

mình về phụ nữ, và bạn sẽ bỏ xa trước những gã đàn ông khác, trước những đối thủ khác khi 

đối mặt với phụ nữ và chuyện hẹn hò. 
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BÍ MẬT SỐ 29: THU HÚT HAY TIẾP CẬN? 

Thu hút phụ nữ đẹp có tác dụng, tiếp cận phụ nữ đẹp không có tác dụng. Tiếp cận là chiến 

thuật dành cho những gã cần phải tiếp cận, những gã không có lối đi nào khác để gặp gỡ 

được phụ nữ đẹp, những gã không có cách nào khác để gặp gỡ phụ nữ đẹp. Có rất nhiều 

cách hiệu quả để gặp gỡ phụ nữ đẹp, và tiếp cận (hay còn gọi là Pickup) là cách tệ hại nhất. 

Khi bạn tiếp cận một người phụ nữ đẹp, hay hiểu rằng, bạn đang cạnh tranh với tất cả những 

gã yếu kém khác. Mỗi một ngày, bọn họ đều đang làm những thứ y hệt nhau: Tiếp cận. Giờ 

thì hãy chú ý xem, những gã giàu có đâu cần phải tiếp cận, Những gã thành công trong cuộc 

sống đâu cần phải tiếp cận. Những gã nổi tiếng đâu cần phải tiếp cận. Bạn biết ai mới cần 

phải tiếp cận không? Đó là những anh chàng tội nghiệp, những anh chàng không có cuộc 

sống, không có tiền bạc, đấy mới là những gã mới cần phải tiếp cận. 

Giờ thì phải làm rõ, ý của tôi không phải nói rằng là bạn không bao giờ tiếp cận. Nếu bạn đang 

ở đâu đó và bạn có cơ hội nói chuyện với một người phụ nữ xinh đẹp, lộng lẫy, thì cứ việc tiếp 

cận. Điều tôi muốn nhấn mạnh đó là đừng khiến việc tiếp cận trở thành tư duy gắn chặt vào 

đầu bạn. Đừng biến việc tiếp cận là lối đi duy nhất mà bạn có để gặp gỡ phụ nữ đẹp giống 

như dân PUA hay mấy trang hẹn hò qua mạng hướng dẫn bạn. Đối với mấy dân đấy, cuộc 

chơi luôn luôn bắt đầu và kết thúc bằng việc tiếp cận. Và một khi mà bạn sống theo lối tư duy 

như vậy, bạn đã ngay lập tức ở trong vị thế yếu đuối hơn so với đối phương rồi. Nhớ nhé, khi 

lối đi duy nhất mà bạn có để gặp gỡ phụ nữ đẹp là tiếp cận, thì bạn đã ngay lập tức ở vị thế 

yếu hơn cô ta rồi. Đây là lý do tại sao rất nhiều người cảm thấy lo lắng khi thực hiện hành 

động tiếp cận. Không phải do bạn luyện tập chưa đủ đâu, mà bởi vì đây là cách duy nhất mà 

đem ra xài khi gặp gỡ phụ nữ đẹp, ngoài cách đó ra, bạn chả còn cách nào khác, bởi bạn giao 

du với những đứa bạn thảm hại, bạn có một công việc thảm hại, bạn lái một chiếc xe cùi bắp 

và bạn hy vọng rằng bạn có thể tiếp cận được phụ nữ đẹp và biến cô ta thành bạn gái của 

mình rồi bằng cách kỳ diệu nào đó cô ta sẽ khiến cuộc đời bạn tốt hơn? Nghe quen không? 

Giống như kiểu phụ nữ thích đến Club mỗi tuần với những cô bạn của mình, họ cần phải đến 

Club bởi vì đó là nơi mà họ sẽ có được sự chú ý mà những cô nàng 9 và 10 điểm có được 

mỗi ngày chỉ bằng việc hiện diện ở Club. Những cô nàng 9 và 10 điểm thường không đến 

Club bởi vì họ không cần thiết phải đến đó. Lần duy nhất mà tôi nhìn thấy những em 9 và 10 

điểm đến Club là ở Vegas, khi đó là nơi mà họ có thể giao lưu với những gã có tiền bạc.  

Tôi nhìn nhận việc tiếp cận phụ nữ đẹp với thu hút phụ nữ đẹp giống như việc bán hàng vậy. 

Khi bạn cố gắng để bán một món hàng lỗi, một sản phẩm mà bạn không hề tin tưởng nó, một 

sản phẩm mà bạn biết là nó bị lỗi, bạn sẽ có xu hướng trở nên lo lắng, bạn bắt đầu trở nên 

lúng túng, và mồ hôi bắt đầu tuôn ra. Bạn chỉ muốn có ai đó mua món hàng này thật mau để 

bạn có thể lấy tiền và bỏ chạy, do đó bạn càng lúc càng trở nên lo lắng hơn. Điều này cũng y 

hệt như việc bạn tiếp cận phụ nữ đẹp vậy. Nếu bạn không tin tưởng vào sản phẩm của mình 

– Bạn, nếu bạn nghĩ rằng sản phẩm của mình bị lỗi, không tốt, bạn sẽ có cảm giác lo lắng bất 

cứ lúc nào bạn cố gắng bán nó. Nhưng khi bạn nghĩ và biết chắc chắn rằng sản phẩm của 

bạn là thứ tốt nhất ngoài kia và rất nhiều phụ nữ thèm muốn nó, thì thứ cảm giác lo lắng trong 

việc tiếp cận sẽ biến mất, đúng chứ? Nó biến mất hoàn toàn. Tất những người tiếp cận phụ 

nữ với tâm trạng lo lắng là bởi họ không tin tưởng vào sản phẩm của mình, trong 9/10 trường 

hợp, họ đều biết sản phẩm của mình bị lỗi, họ cũng một công việc nhàm chán, xe thì cùi bắp, 

nhà cửa thì tồi tàn, phong cách sống thì nghèo nàn và họ mong muốn rằng phụ nữ đẹp sẽ 

thích thú và “mua” nó, để họ có thể có được thứ họ muốn thay vì việc họ nên làm đó là tạo 

dựng một cuộc sống cho bản thân để phụ nữ có thể bị thu hút một cách tự động. 

Bạn cần phải trở nên thành công, bạn cần phải xây dựng một cuộc sống thành công cho bản 

thân, điều đó sẽ thu hút phụ nữ đẹp đến, đấy là thứ sẽ thu hút rất nhiều phụ nữ đẹp, đấy là 
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thứ sẽ thu hút những người phụ nữ đẹp nhất ngoài kia. Đây là cách mà bạn sẽ có được họ, 

rất nhiều bọn họ là khác, nhưng điều đó không thể xảy ra chỉ trong một đêm được. Nó sẽ cần 

chút thời gian cho nên đó là lý do tại sao mà bạn cần phải bắt đầu ngay bây giờ. Đấy cũng là 

một phần trách nhiệm của một người đàn ông, để trở thành một người đàn ông. Hãy ra ngoài 

kia và kiếm thật nhiều tiền nhất có thể, trở nên thành công nhất có thể, có được thân hình cân 

đối nhất có thể. Và đoán xem, nỗi lo lắng khi tiếp cận phụ nữ sẽ biến mất. Mong muốn tiếp 

cận phụ nữ xinh đẹp của bạn cũng sẽ biến mất bởi vì phụ nữ đẹp giờ đây sẽ tiếp cận bạn. 

Bạn sẽ không cần phải đuổi theo họ nữa. Và cuối cùng, đó là vị thế mà bạn muốn mình đặt 

vào. Bạn không bao giờ muốn mình ở vị thế yếu hơn, bán một món sản phẩm lỗi mà bạn thừa 

biết nó hỏng hóc. Nếu không chịu thay đổi, bạn sẽ luôn có nỗi lo lắng khi tiếp cận phụ nữ bất 

cứ khi nào bạn gặp họ. 

Do vậy tóm tắt lại, tiếp cận phụ nữ đẹp không có tác dụng, thu hút phụ nữ đẹp thì lại có, và tôi 

muốn thêm vào một ý nhỏ nữa đó là: Để có thể thu hút được phụ nữ đẹp, bạn buộc phải tới 

những nơi mà phụ nữ đẹp hiện diện: Hãy đăng ký vào các lớp học diễn xuất, lớp học nhảy, 

phòng tập Gym, tự mình mở một lớp dạy học chẳng hạn hoặc nếu như bạn quá bận rộn cho 

những việc đó, thì có một kỹ thuật mà nó hiệu quả đối với tôi bởi vì tôi cũng là một người khá 

bận rộn, đấy là thường xuyên ngồi ở những quán cà phê bận rộn trong tuần, nơi mà tôi có thể 

cắm dây sạc laptop, xài Wifi miễn phí và làm việc trong lúc phụ nữ bước ra bước vào cả ngày, 

và tôi thường được một vài phụ nữ tiếp cận mỗi tuần, đôi lúc nhiều hơn nữa. Giờ đây, những 

người phụ nữ này sẽ tiếp cận tôi và tôi chả cần phải làm gì ngoài trừ việc ngồi đấy và làm 

công việc của mình cho xong. Đây là cách hiệu nghiệm để gặp gỡ phụ nữ đẹp mà chúng ta 

vẫn có thể làm việc một cách hiệu quả cùng một lúc. Tất cả cánh PUA ngoài kia đều đang rút 

cạn thời gian và năng lượng của chính họ trong việc tiếp cận hàng ngàn phụ nữ hạng xoàng. 

Hãy cho phụ nữ đẹp cơ hội để tiếp cận bạn và họ chắc chắn sẽ làm vậy, tôi đã nhắc đi nhắc 

lại rồi: Ngừng ngay việc cố gắng lên giường. Nhân tiện thì Quầy Bar và Hộp đêm là nơi tồi tệ 

nhất để đến, đó là nơi mà bạn phải đối mặt với cả đống đối thủ và phụ nữ tệ hại vào buổi tối, 

những em gái ở đây có xu hướng trở thành những người nổi tiếng của riêng hộp đêm đó, điều 

đó cũng đồng nghĩa với việc đây là nơi duy nhất mà bạn tới và thấy những em gái 4 hay 5 

điểm cư xử như mình 10 điểm vậy, bởi vì có rất nhiều đàn ông chú ý đến họ. Đây giống như 

là khu vực chạng vạng vậy. Nếu bạn đã từng nghe bất kỳ video nào miễn phí mà tôi đăng, các 

bạn đều biết, tôi hay thuyết giảng ngăn cản các bạn đến Bar hay Club để làm quen phụ nữ, 

đừng làm như vậy. Đừng hẹn hò với những cô nàng tiệc tùng, họ sẽ hủy diệt cuộc sống của 

bạn. Tôi không thể nhấn mạnh thêm được nữa đâu. Như đã nói, tiếp cận phụ nữ hay Pickup 

là một chiến thuật nghèo nàn, lười biếng và kém hiệu quả để thu hút phụ nữ đẹp vào cuộc đời 

bạn. Phụ nữ đẹp họ bị dồn dập, nghĩa đen luôn nhé, họ bị vồ vập bởi sự tiếp cận, pickup và 

những lời tán dương vô tận từ đàn ông mỗi ngày. Đừng lãng phí thời gian của bạn vào những 

việc đấy. Hãy học cách thu hút, hãy học cách xây dựng cuộc sống cho bản thân, điều đó là sẽ 

thu hút rất nhiều phụ nữ xinh đẹp vào cuộc đời bạn. Không bao giờ được cấu kết với cái tôi 

của cô ta bằng cách tiếp cận cô ta, sử dụng những thói quen Pickup, những câu thoại mở 

đầu, những câu chuyện hài hước mở đầu, tất cả những gì mà bạn làm chỉ là làm cô ta tự đánh 

giá cao bản thân mà thôi. Tất cả những gì mà bạn làm chỉ khiến cô ta cảm thấy an toàn với 

bản thân và sau cùng cô ta sẽ quay sang và nghiền nát bạn và đá bạn ra khỏi cuộc chơi. 

Đừng tiếp cận phụ nữ đẹp, đừng khen ngợi phụ nữ đẹp, đừng chú ý đến phụ nữ đẹp, hãy 

phớt lờ cô ta đi. Đừng cho cô ta ăn thêm cái tôi hay bất cứ sự chú ý nào nữa, bởi vì đó là tất 

cả những gì mà họ muốn từ bạn: Sự chú ý. Phụ nữ đẹp cần sự chú ý giống như cần không 

khí để thở vậy, họ không thể nào sống mà thiếu nó được. Ngay khi họ có được điều đó từ 

bạn. Bạn sẽ bị loại. Và đó là lý do tại sao nhiều người thất bại bởi vì họ đưa cho phụ nữ đẹp 
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chính xác thứ mà họ muốn: Sự chú ý. Ngay khi bạn đưa nó cho họ, họ sẽ ném bạn đi giống 

như một tạp chí cũ vậy. 
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BÍ MẬT SỐ 30: PHỤ NỮ ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ QUA VẺ ĐẸP, 

ĐÀN ÔNG ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ BẰNG TIẾN BẠC 

Phụ nữ đẹp thừa biết rằng: Cách để thu hút được một gã đàn ông tốt nhất, có địa vị xã hội 

cao nhất ngoài kia là bằng vẻ đẹp của mình. Đàn ông thừa hiểu rằng: Cách để thu hút một cô 

nàng có ngoại hình đẹp nhất, nóng bỏng nhất ngoài kia là bằng tài chính của họ, bằng tiền 

bạc. Nếu bạn đang nghĩ khác đi, thì bạn sai lầm rồi. Tôi biết là có rất nhiều người ngoài kia 

không hề muốn nghe điều này, bởi vì nó không giống với quy chuẩn xã hội và nó không đúng 

đắn về mặt chính trị. Tuy nhiên, đây là sự thật trần trụi nhất, và đây là sự thật mà chúng ta đã 

được Tự Nhiên cài cắm vào trong đầu rồi. Đối với phụ nữ, họ buộc phải sử dụng ngoại hình 

của mình để tìm kiếm gã đàn ông thành công nhất mà vẻ đẹp của họ có thể thu hút và đối với 

đàn ông, thì là để kiếm được người phụ nữ nóng bỏng nhất, trẻ trung nhất, thon gọn nhất và 

xinh đẹp nhất mà tiền bạc của họ có thể thu hút. Bạn càng kiếm được nhiều tiền, thì bạn càng 

có được phụ nữ nóng bỏng, trẻ trung và thon gọn hơn. Tiền bạn kiếm được ít hơn, thì bạn sẽ 

chỉ nhận được những cô nàng già hơn, kém hấp dẫn hơn và thừa cân hơn. Đấy là cách mà 

mọi thứ hoạt động, đó là cách mà Tự Nhiên hoạt động. 

Nếu bạn muốn hẹn hò với phụ nữ đẹp, bạn sẽ cần phải trở nên thành công về mặt tài chính 

nhất mà bạn có thể. Bạn sẽ muốn kiếm thật nhiều tiền nhất mà bản thân có thể kiếm được. 

Và nếu như bạn không có được những thứ trên thì bạn phải cho cô ta thấy được tiềm năng to 

lớn mà bạn có thể có khi bạn chưa có tiền bạc. Nếu như bạn chưa thành công về mặt tài 

chính, và tôi cũng đã nói vấn đề này trong mấy bài học trước đó là: Làm cách nào để thu hút 

phụ nữ đẹp nếu bạn chưa có tiền bạc, đó là bạn cần phải cho cô ta biết được rằng bạn có 

tiềm năng. Đó gần giống như là tiền ở trong ngân hàng vậy, giống như cổ phiếu, cổ phiếu mà 

nó sẽ tăng lên theo thời gian, cổ phiếu mà cô ta đã chấp nhận mua từ sớm, tuy nhiên cô ta 

buộc phải thấy được tiềm năng mà bạn có, bởi vì cô ta có cả đống gã nhà giàu đang bám theo 

sát nút. Quan trọng hơn cả, bạn muốn biến việc trở nên thành công và giàu có sớm nhất có 

thể, bởi vì có rất nhiều gã đang chờ đợi ngoài kia để có được cô ta, có rất nhiều gã khác đang 

chờ đợi để được hẹn hò với cô ta. Cho nên bạn muốn chứng tỏ bản thân cho cô ta thấy tiềm 

năng nhanh và rõ ràng nhất có thể.  

Đây là một luật lệ bất thành văn trong xã hội đó là: Phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ rất đẹp, họ được 

đánh giá qua ngoại hình, qua nhan sắc còn đàn ông được đánh giá qua tiền bạc. Và bởi vì 

luật lệ này, đối với phụ nữ đẹp thì vẻ đẹp của họ là bộ nguồn chính của sức mạnh, đó là tất 

cả những gì mà họ có. Một người phụ nữ đẹp sẽ không dành ra thời gian, dành ra những năm 

tháng để lấy bằng tiến sĩ hay trở thành nhà khoa học chế tạo tên lửa hay tiến sĩ của bất kỳ thứ 

gì khác. Phụ nữ đẹp được hưởng rất nhiều tiện ích miễn phí từ đàn ông và những gã muốn 

chăm sóc cho họ, cho nên cái họ muốn chỉ là biến mình trở nên xinh đẹp nhất có thể, để họ 

có thể dễ dàng thu hút những gã thành công nhất mà vẻ đẹp của mình có thể thu hút. Còn đối 

với đàn ông, tất cả mọi thứ cần quan tâm là tài chính, chúng ta đều biết rằng: Chúng ta càng 

kiếm được nhiều tiền, thì chúng ta càng dễ dàng có được phụ nữ nóng bỏng hơn, và đừng 

ghét luật chơi này. Bởi vì, rất nhiều người trong số các bạn, đặc biệt là ngày nay, rất nhiều 

những đứa trẻ đang bị tẩy não để tin một điều rằng kiếm tiền là một thứ gì đó xấu xa và chúng 

ta đang sống trong một đất nước tham lam các kiểu, blah blah blah….Và bạn biết gì không, 

đây là bản chất của loài người, chúng ta là những sinh vật tham lam, nhưng điều quan trọng 

là bạn chỉ cần biến điều đó hiệu quả với chính bản thân mình là được. Bạn cần phải hiểu một 

điều rằng khi bạn trở nên giàu có, tất cả mọi người sẽ phát đạt theo bạn. Dẫu cho một vài gã 

ở phố Wall bị phanh phui, bị bắt rồi bị truy tố các kiểu, nhưng đã có rất nhiều người có việc 

làm, rất nhiều người đã có thể chăm sóc được cho gia đình của họ, nhưng chúng ta không 

chịu nhìn những mặt tốt như vậy mà chúng ta chỉ chăm chăm nhìn những thiệt hại và sự tàn 
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nhẫn mà những con người tham lam kia để lại và nhìn nhận rằng chủ nghĩa tư bản là xấu xa, 

là thứ gì đó đáng phải lên án chỉ bởi vì vài gã ngoài kia đã làm những điều sai trái. Sẽ luôn 

luôn có những người như vậy, không quan trọng là bạn đang sống trong nền công nghiệp nào, 

bạn có thể đến những nơi có ngành công nghiệp trần tục nhất có thể, nơi mà họ chỉ bán mỗi 

bảo hiểm, bạn sẽ thấy có nhiều gã thối nát và tham nhũng. Bạn cũng có thể đến những nơi 

liên quan đến hoạt động nghệ thuật, bạn cũng sẽ nhìn thấy nhiều gã thối nát và chỉ sao chép 

tác phẩm nghệ thuật của người khác mà thôi. Ý tôi muốn nói ở đây là: Không quan trọng bạn 

đi đến đâu, bởi vì truyền thông sẽ luôn luôn thích thú công khai những việc làm sai trái của bất 

kỳ ai thành công về mặt tài chính. Chúng ta sẽ không bao giờ thay đổi được điều đó, bạn cũng 

sẽ không thay đổi được điều gì khác bằng việc thù ghét những người đang cố gắng trở nên 

thành công về mặt tài chính cả. Với tư cách là một người đàn ông, đây là nhiệm vụ của bạn, 

đó là trở nên thành công nhất có thể và bạn nên như vậy. Đấy cũng là phần việc mà bạn nên 

làm trong suốt cuộc đời của mình. Rất nhiều người, bạn biết đấy, dành ra những năm tháng 

độ tuổi 20 chối bỏ điều đó. Rất nhiều người trong số các bạn giao du và hợp tác với những 

người sai trái, và như tôi đã nói từ trước: Bạn cho tôi xem 5 người bạn của bạn và tôi sẽ nói 

cho bạn biết bạn là ai. Nhiều người trong số các bạn thật sự cần phải nhìn nhận khắc khe lại 

bản thân và quan sát xem những ai xung quanh bạn thật sự là bạn bè, đặc biệt là ở trên 

Facebook, bạn biết đấy, Facebook, tôi nghĩ nó đã đem tới công cụ thật sự mạnh mẽ để chúng 

ta có thể thu hút phụ nữ, nhưng nó cũng mang tới nhiều thứ không tốt kèm theo đó, nơi mà 

con người không sẵn sàng buông bỏ quá khứ. Nhiều người cứ tiếp tục giao du với những gã 

từ thời trung học, bạn biết đấy, những người bạn từ thời phổ thông mà các bạn đã cùng nhau 

lớn lên, nhưng bây giờ bạn không còn đi chung đường với họ nữa. Phần lớn trong số họ, bạn 

cần phải buông bỏ đi, bất kỳ người bạn thảm hại nào mà bạn có trong đời, bạn cần phải từ bỏ 

họ, bạn cần phải tự chăm sóc cho bản thân mình, bạn cần phải trở thành một người đàn ông, 

và bạn cũng cần phải để cho họ trở thành những người đàn ông cũng như là để cho họ tự 

chăm sóc cho bản thân mình. Đừng giao du với những gã như vậy nữa, nếu bọn họ là những 

đứa thảm hại, nếu bọn họ chẳng thèm đi bất kỳ đâu mà chỉ dặm chân tại chỗ. Bạn có thể sẽ 

muốn có một vài người bạn đi đây đó, học hỏi nhiều thứ, lúc này bạn sẽ muốn kết nối với họ 

hơn và nếu như bạn không có ai như vậy hay tất cả đám bạn của bạn đều thảm hại thì bạn 

cần phải đá họ ra khỏi nhà và dọn dẹp nhà cửa, bạn cần phải thoát ra khỏi tất cả những người 

đó và bắt đầu lại mọi thứ từ mặt đất, giống như cách mà đội Dallas Cowboys đã làm lúc trước 

vào năm 1989, tôi nhớ là họ chỉ thắng được có một trận bóng thì phải, và sau đó họ đuổi hết 

tất cả mọi người và xây dựng lại một team mới hoàn toàn từ đầu, và trong năm đầu tiên tiếp 

theo, họ chỉ thắng được có một trận bóng và tất cả mọi người ghét họ, tất cả mọi người muốn 

đầu của họ nằm trên dĩa. Nhưng hãy nhìn xem những gì xảy ra trong vòng 4 năm sau đó, họ 

đã chiến thắng một trận Super Bowl, họ chưa bao giờ có được một chiến thắng như Super 

Bowl, và họ sẽ không bao giờ có được triều đại huy hoàng đó vào những năm 90 nếu như họ 

vẫn cứ cố bám víu vào những người chơi cũ, tất cả những kẻ đó chỉ là những người bị tụt lại 

ở phía sau. Bạn cần phải thật sự làm vậy với cuộc đời mình. Bạn cần phải dọn dẹp lại chính 

bản thân mình và chính căn nhà mình. Và nếu như bạn có một vài người bạn thành công 

ngoài kia, hãy giữ lấy họ, còn tất cả những người khác cần phải cho ra đảo, cũng giống như 

những gì đã xảy ra với đội bóng Dallas Cowboys năm 1989 vậy, một vài người chơi họ vẫn 

giữ lại, những phần lớn trong số đó, họ buộc phải để họ ra đi. Bạn cần phải đối xử với cuộc 

đời của bạn y hệt như thế, bạn cần phải dọn dẹp căn nhà của mình. Nếu bạn không ở trong 

hoàn cảnh được bao quanh bởi những người bạn thành công, thì bạn cần phải ra ngoài và 

bắt đầu kết nối với họ. Bởi vì để có thể thu hút được phụ nữ đẹp nhất trên hành tinh này, như 

tôi đã nói, nếu bạn không có tiền ngay lúc này, bạn cần phải cho cô ta thấy bạn có tiềm năng, 

nhưng bạn sẽ phải dõi theo tiềm năng đó, bạn không thể theo dõi tiềm năng của mình nếu 

như bạn có những con cua khác trong xô đang cố gắng kéo bạn xuống, cố gắng ngăn cản 
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bạn bước ra khỏi xô. Và nhiều người bạn thảm hại của bạn sẽ làm những việc như vậy, họ 

không muốn thấy bạn bước ra khỏi cái xô đó bởi vì họ không muốn ra đó. Đây là bài học cực 

kì khắc nghiệt mà bạn cần phải học, đó là khi nào bạn nên để cho người khác ra đi, để bạn có 

thể chăm sóc cho bản thân và để cho họ tự trưởng thành, trong khi bạn ra ngoài kia và tự 

mình trưởng thành hơn, trở thành một người đàn ông. Đây là phần rất quan trọng trong việc 

trở thành một người đàn ông và bước vào giai đoạn trưởng thành, giai đoạn mà có rất nhiều 

người từ chối bước vào trong thời đại ngày nay. Rất nhiều chàng trai trẻ hiện nay, họ muốn ở 

mãi giai đoạn bé trai, họ muốn ở mãi là một cậu bé, và tất cả những bộ phim, những TV show, 

truyền thông, trò chơi điện tử lại đang khuyến khích điều này, bọn họ khuyến khích bạn ở mãi 

giai đoạn là một cậu bé. Nhưng vấn đề ở chỗ đó là phụ nữ đẹp không thấy điều đó hấp dẫn. 

Nếu bạn nhìn vào những cuộc hẹn với phụ nữ đẹp, bạn thấy họ sẽ không tìm thấy đặc điểm 

nào ở một cậu bé hấp dẫn họ cả, và họ sẽ bắt đầu nhìn vào vòng tròn quan hệ bạn bè của 

bạn. Và nếu vòng tròn quan hệ của bạn chỉ toàn những gã chả đi đến đâu cả trong cuộc đời, 

họ vẫn chỉ là những cậu bé, họ vẫn lái những chiếc xe đua ngầu ngầu bốc đầu, họ vẫn còn 

ham chơi Game hay sưu tập những thẻ bài Pokemon, bạn biết đấy, hay những thứ đại loại 

khác, lúc này họ cũng sẽ bắt đầu nhìn bạn như những đứa trẻ. Và tôi đã dạy bạn rồi, đó là: 

Phụ nữ đẹp không hẹn hò với những cậu bé, họ chỉ hẹn hò với đàn ông thôi. 

Bất kể phụ nữ xinh đẹp cỡ nào, bạn cũng cần phải trở thành một người đàn ông, bạn nên 

mong muốn mình trở thành một người đàn ông, bạn nên mong muốn mình bước chân vào 

quá trình trưởng thành để trở thành đàn ông, bạn nên mong muốn mình trở nên thành công 

trong cuộc sống, bạn chỉ sống trên đời này một lần mà thôi. Và nếu như bố mẹ bạn là dân 

nhập cư, cũng giống như nhiều đứa trẻ ngày nay. Bố mẹ bạn là dân nhập cư của đất nước 

này (Mỹ), bạn đang nợ bố mẹ bạn điều đó, bạn đang nợ họ để trở nên thành công nhất có thể. 

Tôi đã chứng kiến bố mẹ của nhiều người mà tôi từng biết, họ tới nước Mỹ bằng thuyền hay 

họ liều mạng sống của mình để đến được đây, để có một cơ hội tốt hơn, để có một tương lai 

tốt hơn cho con cái họ, và rốt cuộc con cái họ đã làm những gì? Chúng nó thổi bay mọi thứ, 

chúng kết giao với những đám bạn thảm hại, chúng nó đánh đập bạn gái mình, chúng nó ném 

cuộc sống của chúng vào bãi rác. Mọi thứ cứ như là cái tát vào mặt bố mẹ chúng vậy - những 

người đã liều mạng sống, đã bươn trải để có thể tới được đây. Bạn nợ họ việc phải trở nên 

thành công, để kiếm được nhiều tiền bạc nhất có thể, để trở nên giàu có nhất có thể, để ra 

ngoài kia và hẹn hò với những người phụ nữ hấp dẫn nhất có thể, sống một cuộc sống đáng 

để sống. Một vài người trong xã hội sẽ thích tranh luận và nói “Ông biết gì không, ông không 

nên đặt nặng tư tưởng vật chất như vậy, đấy là hành động quá đề cao vật chất, mọi thứ không 

chỉ lúc nào cũng liên quan đến tiền bạc và phụ nữ nóng bỏng”. Tất cả những gã nói điều đó, 

những gã phát ngôn như vậy, họ đều chưa bao giờ hẹn hò được với phụ nữ đẹp trong đời và 

họ sẽ không bao giờ hẹn hò nổi phụ nữ đẹp trong đời họ, chỉ bởi vì cái thái độ đó. Đây là 

những gã có tỉ lệ tiếp cận phụ nữ tệ hại mà tôi đã nói với bạn từ trước, đây là những gã được 

nuôi dạy bởi mẹ đơn thân, những ông bố yếu nhược và gia đình bận rộn, đây là những gã 

luôn mồm phát ra những câu như thế, và bạn biết đấy, họ cũng chính là những gã sẽ không 

có bao giờ có được thứ gì tốt đẹp trong đời, bởi vì họ luôn luôn viện cớ cho mọi thứ chứ không 

muốn đạt được nó. Họ luôn luôn chơi trò nạn nhân, trò tôi khổ quá mà, rồi luôn mồm chửi rủa 

“Mấy thằng giàu có thì xấu xa”, rồi “Phụ nữ đẹp toàn là lũ đào mỏ” và bạn biết đấy, một khi 

bạn bắt đầu chơi trò đó, bạn sẽ trở thành trò đó luôn, và bạn sẽ không bao giờ có được phụ 

nữ đẹp, bạn sẽ chỉ có được những người phụ nữ kém hấp dẫn và thừa cân mà thôi, và bạn 

sẽ chốt hạ với họ và rồi cưới họ, và bạn sẽ trải qua chính xác những gì mà tôi đã từng kể với 

bạn trong cuốn Audio Book này, bạn sẽ có kết cục với họ. Bạn biết gì nữa không, đối với 

những gã mà họ có được cái cảm giác thoải mái rác rưởi “Nhìn tôi đây này, tôi đã cưới được 

một người phụ nữ tốt”, cứ đợi đến khi cô ta có con xem, chúng ta sẽ thấy được cô ta tốt cỡ 

nào, khi cô ta trở thành một “bạo chúa” trong nhà, một kẻ ngang ngược. Một kẻ bạo chúa cao 



KeoDau.net – Kiếp Ngu Chấm Hết  Người dịch: Phạm Danh 

114 
 

1m6 nặng 100kg ra lệnh cho bạn như một thằng nhóc, sai bảo bạn làm đủ thứ, nói cho bạn 

biết bạn phải làm gì, phê bình bạn, nói với gia đình và bạn bè cô ta rằng bạn chả làm được gì 

ra hồn, đến lúc đó rồi chúng ta sẽ xem ai mới là người thực dụng, ai mới là kẻ đặt nặng vật 

chất. Khi cô ta bắt đầu phàn nàn về việc bạn chả thể phấn đấu được cái gì hết, bạn không thể 

nào chăm sóc được cho họ, đến lúc đấy hẵng biết ha.  

Tôi đã lớn lên ở thành phố San Francisco và có rất nhiều gã quanh tôi thích nói những điều 

như trên, tôi biết rất nhiều gã như vậy, có rất nhiều người đã có xung đột với tôi, rất nhiều 

người bạn mà tôi phải để họ đi, bởi vì tôi đang sống trong một thành phố của phe Cánh Tả 

nên mọi thứ trở nên rất tốt, rất thoải mái (nhưng toàn giả dối) đến nỗi ở đây họ không chấp 

nhận được việc bạn ra ngoài và trở nên thành công. Có điều gì đó sai sao, khi mà bạn chỉ 

muốn trở nên thành công và giàu có? Chúng ta đang sống ở nước Mỹ cơ mà. Bạn biết đấy, 

và tôi nói với họ rằng “Bố mẹ tao đã cất công và liều mạng để tới được đây, ông bà tao đã cất 

công tới được đây, và tao sẽ không thổi bay điều đấy, bố mẹ mày nên cảm thấy như vậy, nếu 

mọi thứ trở nên tồi tệ thì là do chúng mày, những đứa không muốn bất kỳ thứ gì để trở nên 

tốt hơn cho bản thân”. Và bọn nó muốn nguyền rủa bất kỳ ai muốn thử, muốn ra ngoài kia và 

trở nên thành công, chúng nó muốn mọi người nghĩ rằng việc đó là xấu xa. Với tư cách là đàn 

ông, đây là phần việc của bạn khi cho những bạn chống đối lại điều đó và lải nhải trước mặt 

bạn “Mày thấy đấy, thật xấu xa khi mày muốn trở nên thành công và mày không nên muốn trở 

nên thành công, mày không nên muốn hẹn hò với phụ nũ đẹp, tại sao mày lại muốn vậy chứ”. 

Đây là những đứa sẽ không  bao giờ hẹn hò được với phụ nữ đẹp, chúng nó sẽ không bao 

giờ thành công và sẽ sống một cuộc sống tồi tệ. Để tôi nói thêm, bọn họ sẽ có kết cục ghét 

những người sống một cuộc sống mà bọn họ ước là mình được sống như vậy, nhưng họ 

không có gan để làm điều đó, họ thà chơi trò nạn nhân, trò tôi khổ quá mà, họ thà chơi trò đổ 

lỗi. Tất cả là tại cái này cái kia, tại người khác chứ không phải họ. Nhưng kẻ như vậy, những 

kẻ nói như thế đều không có danh dự, họ thậm chí còn tồi tệ hơn mấy em gái không có danh 

dự, nhân phẩm, giá trị hay đạo đức. Những kẻ chống đối lại việc trở nên thành công, giàu có, 

cố gắng chăm sóc gia đình mình, giúp đỡ đất nước trở nên thịnh vượng, những kẻ đó không 

hề có danh dự, họ không phải là đàn ông, họ là những kẻ hèn nhát, họ thậm chí còn không 

phải là một cậu bé, họ là kẻ hèn nhất, họ là kẻ thù tồi tệ nhất của chính bản thân mình, họ là 

mối đe dọa, họ là mối nguy hiểm của chính bản thân mình, bởi vì họ không được giáo dục một 

cách đúng đắn, và tôi đã nói hàng triệu lần rồi: Mẹ đơn thân, những ông bố yếu nhược hay 

gia đình bận rộn. Bạn hãy tự chọn đi. Đó là nơi mà họ xuất thân. Hãy ngừng cư xử như một 

cậu bé và hãy cư xử như người đàn ông. Ngừng ngay việc hành xử như những kẻ yếu đuối, 

ngừng ngay trò chơi nạn nhân, ngừng phán xét hay kêu gọi những người thành công, những 

người đang cố gắng tạo nên tên tuổi cho bản thân, những người muốn trở nên thịnh vượng 

hơn, làm những điều đúng đắn và muốn hẹn hò với những người phụ nữ đẹp nhất ngoài kia 

là xấu xa. Đừng phê phán họ mà hãy cổ vũ cho họ. Nếu bạn không muốn làm những việc ấy 

cho bản thân thì cũng đừng chỉ trích hay nghĩ xấu về họ, hãy cố gắng thi đua với họ nếu có 

thể, bởi vì sau tất cả, đó chính là những gì mà tất cả đàn ông đều muốn, dẫu bọn họ không 

thừa nhận điều đó, dẫu cho những gã ngoài kia chỉ đang cố giống với những gì xã hội chấp 

thuận và nói rằng thật xấu xa khi giàu có, xấu xa khi trở nên thành công, thậm chí đối với 

những người đó nhé, họ thầm kín mong ước điều đó. Nếu có ai đó sẵn lòng bày ra cho họ 

những thứ đó, họ cũng sẽ thót tim lên mà thôi, cho nên đừng để bị lừa. Tôi biết nhiều kẻ đạo 

đức giả lắm. Tôi được sinh ra và lớn lên trên con phố đầy rẫy sự thù ghét. Tôi đã chứng kiến 

tất cả, ở đấy toàn những gã với đầy sự xấu xa, tồi tệ bên trong, và tôi không hề bị phỉnh bởi 

bất kỳ ai bởi họ, và bạn cũng nên thế. 

Đây là một vấn đề lớn trong xã hội hiện nay khi mà bọn họ đang cố gắng tẩy não tất cả mọi 

người, đặc biệt là đàn ông, để khiến họ tin rằng điều đấy là tồi tệ, xấu xa và họ không nên 
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muốn ra ngoài kia và cố gắng kiếm tiền, và rằng phụ nữ đẹp không có gì quá quan trọng bởi 

vì BBW (Big Beautiful Woman) và phụ nữ trên 50 tuổi và mẹ đơn thân cũng nóng bỏng, cũng 

hấp dẫn không kém, và họ muốn cố gắng cho bạn ăn vào những thứ vớ vẩn như vậy trong 

khi bạn không bao giờ tin vào điều đấy, bởi vì chúng ta có một vấn đề nho nhỏ mà tôi đã nói 

lúc trước đó là chúng ta có: Thần Nhãn (Eyesight). Chúng ta có thể thấy được điều đó, và 

chúng ta sẽ không bao giờ bị hấp dẫn bởi phụ nữ trên 50 tuổi, BBW, chúng ta không bị hấp 

dẫn bởi những người này. Chúng ta chỉ bị hấp dẫn bởi phụ nữ dưới 30 tuổi, nóng bỏng, trẻ 

trung và thon gọn, 8, 9 và 10 điểm, đó là những gì chúng ta muốn và chúng ta thừa biết những 

cô nàng 8, 9 và 10 điểm trông như thế nào khi chúng ta bắt gặp, chúng ta không cần bất kỳ ai 

nói cho chúng ta điều đó.  

Do vậy trong xã hội ngày nay, chúng ta sẽ bị thử thách rất nhiều lần. Nếu bạn ra ngoài kia cố 

gắng trở nên thành công, cố gắng trở nên giàu có. Nếu bạn ra ngoài kia hẹn hò với phụ nữ 

xinh đẹp, thì bạn sẽ bị ghen ghét, đấy là một phần của thực tại, đàn ông sẽ ghét bỏ bạn, những 

người phụ nữ khác sẽ ghét bỏ cô ta, đặc biệt là phụ nữ kém hấp dẫn và thừa cân. Nhất là phụ 

nữ thừa cân, tôi nhận ra là họ có vấn đề lớn đối với phụ nữ thon gọn, nóng bỏng, trẻ trung và 

xinh đẹp, họ có vấn đề rất lớn đối với phụ nữ như thế, bởi vì phụ nữ thon gọn lấy hết tất cả 

những tiện ích miễn phí và sự chú ý từ đàn ông và bọn họ không thể nào chịu đựng được. Và 

tôi cũng đã từng nói trước đây rồi đó là: Lý do tại sao mà phụ nữ thừa cân lại có vấn đề với 

phụ nữ đẹp là tại vì Phụ nữ đẹp nhắc nhở họ về tiềm năng của chính họ. Phụ nữ đẹp nhắc 

nhở họ rằng họ đã có thể trở nên được như thế, được xinh đẹp và thon gọn như thế nếu như 

họ chịu bỏ đồ ăn xuống, phụ nữ đẹp nhắc nhở họ rằng họ đã có thể trở nên thu hút được 

những gã đàn ông chất lượng nếu như họ chịu ngừng ăn uống và bắt đầu cải thiện bản thân, 

thế nhưng mà họ không muốn điều đó, họ chỉ muốn nghe theo truyền thông mà ở đấy luôn ra 

rả vào đầu họ rằng tất cả mọi người đều xinh đẹp và bọn họ có thể nặng 150 kg mà vẫn quyến 

rũ, vẫn mặc được bikini. Không, đéo có đâu, đéo có đẹp đâu, đấy là điều rất kinh tởm, đừng 

làm vậy.Và các bạn không bao giờ tin vào điều đó, đúng chứ. Phụ nữ đẹp xứng đáng được 

xinh đẹp bởi vì họ không ăn pizza vào lúc 2 giờ sáng, họ không ăn kem trong bữa sáng, họ 

đến phòng tập gym và không dành thời gian chỉ để nhắn tin mà thật sự tập luyện, cho nên họ 

xứng đáng trở nên xinh đẹp, họ xứng đáng có được những thứ tốt nhất, cũng giống như đàn 

ông ra ngoài xã hội và cày cuốc, và kiếm thật nhiều tiền cho chính họ, vậy nên họ cũng xứng 

đáng có được những người phụ nữ đẹp nhất ngoài kia bởi vì họ đã phải lao động không ngừng 

nghỉ, họ không chơi trò nạn nhân, họ không chơi trò tội nghiệp tôi quá và chê trách tất cả lỗi 

lầm là của người khác, và chỉ trích những người giàu có là xấu xa, họ không làm những việc 

như thế, họ phớt lờ nó và họ vượt qua nó, và họ có được thứ họ muốn, do vậy họ xứng đáng 

có được những người phụ nữ xinh đẹp nhất ngoài kia và họ sẽ không bao giờ chịu chốt hạ 

với một em kém hấp dẫn, thừa cân, già nua hay BBW đâu, họ sẽ muốn có được những em 8, 

9 và 10 điểm và họ có quyền lựa chọn những người phụ nữ xinh đẹp nhất hành tinh, đó luôn 

là cách mà xã hội này vận hành. Phụ nữ đẹp luôn được đánh giá qua vẻ đẹp. Đàn ông luôn 

được đánh giá qua tiền bạc, điều đó sẽ không bao giờ thay đổi. Phụ nữ đẹp sẽ luôn cố gắng 

và khiến bản thân trở nên xinh đẹp nhất có thể để họ thu hút được đàn ông giàu có nhất, thành 

công nhất. Còn đàn ông sẽ ra ngoài kia và cố gắng kiếm thật nhiều tiền nhất có thể để họ thu 

hút được phụ nữ đẹp nhất về mình. Đó là cách xã hội luôn vận hành. Đừng để mấy bộ phim 

trên Hollywood, xã hội, truyền thông cho bạn ăn những thứ dối trá, những thứ họ đang hàng 

ngày tống vào đầu bạn ngày nay. Đừng để bọn họ khiến bạn cảm thấy thật tồi tệ khi sống một 

cuộc sống đáng sống, bởi vì bọn họ cũng sẽ thót tim lên và làm như thế mà thôi, bọn họ chỉ 

xạo chó như vậy nhưng bên trong lại thèm muốn điều đó. Tất cả mấy con mẹ nữ quyền ghen 

ghét phụ nữ đẹp, họ đều luôn ước mình được xinh đẹp, ý tôi là bọn họ ước được như phụ nữ 

đẹp luôn ấy, họ ước như thế bởi vì phụ nữ đẹp luôn luôn có được những tiện ích miễn phí từ 

đàn ông, bởi trong sâu thẳm của mấy con mẹ nữ quyền, họ vẫn chỉ là phụ nữ mà thôi, và phụ 
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nữ thì bọn họ ghét bỏ lẫn nhau, phụ nữ luôn luôn cạnh tranh lẫn nhau, phụ nữ luôn muốn hủy 

hoại lẫn nhau, và với việc lập ra phong trào nữ quyền, bọn họ muốn hủy hoại phụ nữ đẹp bởi 

vì phụ nữ đẹp luôn luôn có được những tiện ích miễn phí. Phụ nữ đẹp có được hết sự chú ý 

từ đàn ông, phụ nữ đẹp có được những gã đàn ông tốt nhất, địa vị cao nhất ngoài kia và bọn 

họ không thể nào chịu đựng được, và cách duy nhất để cạnh tranh là chơi bẩn, chơi xấu, và 

cố gắng xé nát mọi thứ, cố gắng dìm phụ nữ đẹp xuống và cố gắng thay đổi niềm tin của xã 

hội, thay đổi quan điểm về cái đẹp, bọn họ cố gắng thay đổi định nghĩa của cái đẹp và điều đó 

sẽ không bao giờ trở thành hiện thực đâu bởi đàn ông chúng ta có Thần Nhãn, chúng ta có 

thể thấy được và định nghĩa về cái đẹp sẽ không bao giờ thay đổi được. 

Do vậy, hãy ra ngoài kia, trở nên thành công và giàu có nhất mà bạn có thể. Tôi luôn luôn 

truyền đạt với các bạn rằng để có thể thu hút được phụ nữ đẹp, bạn cần phải trở nên thành 

công, giàu có. Hoặc là bạn phải thể hiện được tiềm năng to lớn của mình. Nhưng cho dù là 

để có được phụ nữ đẹp hay không có phụ nữ đẹp, thì thành công cũng là một thứ mà bạn 

phải theo đuổi suốt cuộc đời này. Mọi thứ không chỉ liên quan đến phụ nữ mà còn là bản thân 

bạn nữa, cho gia đình bạn nữa, để bạn có thể chăm sóc tốt cho bản thân. Để khi bạn trở nên 

già nua và buồn bã, bạn không phải ngồi ở viện dưỡng lão với cả đống người thảm hại như 

bạn. Bạn đáng ra nên ở trong một căn biệt thự to lớn, nằm trên cái hồ bơi bự chảng, có một 

garage xe với những chiếc xe đắt tiền của mình, bạn có thể nằm trên chiếc giường thân yêu 

và có nhiều người đang ở bên bạn, chăm sóc cho bạn. Bởi vì bạn biết chăm sóc tốt cho bản 

thân lúc còn trẻ, bạn lao động trong lúc mình còn khỏe mạnh, trong lúc bạn vẫn còn năng 

lượng. Hãy làm điều đó ngay đi, đừng nghe theo tất những điều vớ vẩn mà xã hội đang cố 

tống vào đầu bạn, đừng nghe lời những gã nói với bạn rằng “Không có gì tốt đẹp khi ra ngoài 

kia và kiếm thật nhiều tiền đâu. Không tốt đâu, và đừng hẹn hò với mấy con nhỏ xinh đẹp, tụi 

nó chỉ là lũ đào mỏ thôi”. Những gã như thế, như tôi đã nói, bọn họ chưa bao giờ hẹn hò được 

với phụ nữ đẹp trong đời mình. Họ không biết cảm giác như thế nào khi hẹn hò được với phụ 

nữ đẹp. Và tôi sẽ cho bạn biết, nó rất đáng. Nó rất đáng để hẹn hò với họ, nó rất đáng để bạn 

bỏ qua hết tất cả những cô nàng kém hấp dẫn hay thừa cân – những người sẽ chỉ khiến cho 

bạn cảm thấy thoải mái để rồi sau đó bạn trở nên lười biếng và mập mạp. Sẽ rất đáng nếu 

bạn bỏ qua bọn họ bởi vì phụ nữ đẹp sẽ khiến bạn, thúc bạn cố gắng nhiều hơn trong cuộc 

sống, phụ nữ đẹp sẽ thúc đẩy bạn trở nên mạnh mẽ hơn, thúc đẩy bạn trở thành một người 

đàn ông hơn, ra ngoài xã hội và tạo nên tiếng tăm cho bản thân hơn, đó là lý do gì mà bạn ở 

đây, ngay lúc này, đấy là những thứ mà xã hội đang cố gắng tước đoạt khỏi bạn, xã hội muốn 

những đứa trẻ được nuôi nấng bởi mẹ đơn thân, những đứa trẻ không có cha bên cạnh. Chỉ 

có như thế, chỉ khi không có cha ở bên, thì sẽ không có ai dạy dỗ những đứa trẻ những điều 

trên, nhưng tôi đã ở đây rồi, tôi sẽ chỉ dạy các bạn. Tôi ở đây để nói cho bạn biết những thứ 

đúng đắn phải làm, hãy ra ngoài kia và làm những gì bạn cần, để trở nên tốt hơn cho bản 

thân, hãy kiếm thật nhiều tiền nhất có thể và mọi người xung quanh bạn sẽ trở nên thịnh 

vượng theo. Nếu bạn kiếm được tiền, người khác cũng sẽ kiếm được tiền. Đó là cách mọi thứ 

vận hành. Những gã cảm thấy tội lỗi với chính bản thân họ, những gã chơi trò nạn nhân, hãy 

nhớ tới những gì ông cha ta đã dạy “Chỉ có kẻ mạnh nhất sống sót”, đừng để những gã đó 

làm bạn chùn chân. Với tư cách là một người đàn ông, nhiệm vụ của bạn là phải trở nên mạnh 

mẽ, những gã ngoài kia chỉ biết chơi trò nạn nhân, trò tội nghiệp tôi quá, bạn biết đấy, cuộc 

sống của họ đang sụp đổ đi từng ngày, họ chỉ có một người duy nhất để đổ lỗi cho điều đó mà 

thôi: Chính bản thân họ. Những gã đó, họ cần phải ngừng cư xử như những cậu bé và bắt 

đầu hành xử như đàn ông, họ cần phải dám nhận trách nhiệm cho những hành động của 

mình, họ cần phải dám chịu trách nhiệm cho sự thiếu hành động của mình. Nếu bạn có bạn 

bè như vậy trong đời mình – tôi hay gọi là mấy thằng bạn thảm hại: Hãy cắt đuôi họ, dọn dẹp 

lại nhà của mình, hãy làm những gì bạn cần phải làm, hãy đặt bản thân mình vào tình thế tốt 

nhất để bạn có thể thành công được. Nếu bạn có những người bạn đang đi chung đường với 
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mình và họ không quan tâm là họ có thành công hay không, họ chỉ đang tìm kiếm một người 

phụ nữ để chốt hạ, thì hãy để họ ra đi. Họ không còn chung đường với bạn nữa, hãy để họ đi. 

Đó cũng là một phần trách nhiệm mà bạn phải làm, đấy là điều không hề dễ dàng nhưng đó 

là thứ cần phải làm, đó là một phần của sự kỷ luật. Bạn buộc phải luyện tập điều đó. Bạn cần 

phải có trách nhiệm với chính cuộc đời mình, bạn không thể nào cứ lo lắng cho người khác 

được, họ đã là người trưởng thành, họ cần phải tự biết cách chăm sóc cho bản thân. 

Do vậy, đừng bao giờ quên. Phụ nữ đẹp luôn được đánh giá qua vẻ đẹp. Đàn ông luôn được 

đánh giá qua tiền bạc và không có bất kỳ điều gì mà xã hội làm hay nói, hay không có bộ phim, 

âm nhạc, TV nào có thể thay đổi được điều đó. Phụ nữ đẹp luôn được đánh giá qua vẻ đẹp. 

Đàn ông luôn được đánh giá qua tiền bạc và cách mà họ thành công. Chấm hết. Nó là như 

vậy, nó đã như vậy và nó luôn là như vậy. Dẫu cho chúng ta có du hành đến 1000 năm trong 

tương lai, tới những tương lai không tưởng, mà ở đó có những quy chuẩn xã hội mới được 

đặt ra, những quan điểm chính trị mới được áp đặt, thì tôi vẫn sẽ đảm bảo với bạn rằng quan 

điểm trên sẽ luôn luôn xảy ra và không bao giờ thay đổi được. Phụ nữ đẹp vẫn sẽ luôn được 

đánh giá qua vẻ đẹp, còn đàn ông sẽ luôn được đánh giá bằng tiền bạc. 

  



KeoDau.net – Kiếp Ngu Chấm Hết  Người dịch: Phạm Danh 

118 
 

BÍ MẬT SỐ 31 : PHỤ NỮ VỪA TÀI GIỎI, VỪA XINH ĐẸP  

ĐƯỢC VÍ GIỐNG NHƯ UFOs 

Ý của tôi có nghĩa là sao? Có nghĩa là phụ nữ xinh đẹp và thông minh, trí tuệ có tồn tại trong 

xã hội. Tuy nhiên để chứng minh sự tồn tại của họ là điều gần như không thể. Họ có ở ngoài 

kia nhưng gần như là khó tồn tại, gần như không kiếm ra được. Hầu hết phụ nữ xinh đẹp 

không cần phải trở nên sự thông minh, bởi vì có quá nhiều đàn ông muốn phục vụ họ, muốn 

cho họ những tiện ích một cách miễn phí, muốn ngỏ ý mua cho họ bất cứ thứ gì họ muốn. Vậy 

nên mặt bằng chung là phụ nữ đẹp không thèm quan tâm đến việc học hỏi thêm thứ gì đó mới 

mẻ. Họ không quan tâm đến việc biết thêm về tài chính hay cách để quản lý tiền bạc hoặc 

cách sử dụng những khoản tiết kiệm của mình. Họ chỉ quan tâm hơn đến việc Kim Kardashian 

đang hẹn hò với ai hay diễn viên ưa thích của họ sắp đóng phim nào.  

Bất cứ khi nào bạn thấy phụ nữ đẹp ở phòng gym, mỗi khi họ đang ở trên máy chạy bộ, thì 

đến 99% tất cả đều có đống tạp chí báo lá cải bên người, họ chỉ đọc những tin tức mới nhất 

ở Hollywood để mách lẻo hay những cuộc chia tay đẫm nước mắt của các ngôi sao. 

Kiểu phụ nữ mà bạn thường thấy đọc sách, không phải tạp chí mà là đọc sách thật đấy nhé. 

Đó là những cô nàng 4 và 5 điểm có nhan sắc bình thường. Đừng nhầm lẫn kiểu 4 và 5 điểm 

thừa cân nhé, 4 và 5 điểm thừa cân không thèm đọc sách hay tạp chí đâu, bọn họ thường 

dành thời gian ở phòng Gym chỉ để nhắn tin trên điện thoại mà thôi, nhắn tin trên máy chạy 

bộ nữa, phụ nữ thừa cân rất thích nhắn tin, đó là tất cả những gì mà bạn thấy họ làm ở phòng 

Gym.  

Phụ nữ đẹp không cần phải trở nên thông minh, họ không cần đọc sách và họ cũng không 

cần có nhiều tham vọng trong đời như đàn ông. Bởi vì họ đang sống trong một thế giới mà ở 

đó họ được phục vụ tất cả mọi ý muốn của mình, họ được bao vây bởi đàn ông 24/7, những 

gã luôn ngỏ ý cho họ tất cả mọi thứ họ cần: Thanh toán mọi khoản hóa đơn, thanh toán mọi 

khoản tiền thuê. Nhưng không may thay là hầu hết phụ nữ đẹp nghĩ rằng cuộc vui này sẽ kéo 

dài mãi mãi mà không nhận ra rằng một ngày nào đó, cô ta sẽ mất đi vẻ đẹp của mình và đàn 

ông sẽ không còn sẵn sàng chi trả mọi thứ cho họ nữa. Đó là thời điểm phụ nữ đẹp sẽ bắt 

đầu hoảng hốt và cuối cùng cô ta cũng sẽ phải bắt đầu học hỏi, cô ta phải bắt đầu cầm quyển 

sách lên và thật sự đọc, thật sự học để hiểu thêm hơn về bản thân, cố gắng cải thiện bản thân 

bởi vì giờ đây đàn ông không còn sẵn sàng chăm lo cho cô ta nữa. Đây cũng thời điểm lý giải 

tại sao các bạn lại thấy nhiều cựu hot girl trở nên trầm cảm khoảng thời gian sau đó trong 

cuộc đời cô ta, bởi vì cô ta đã không chịu chốt hạ với một gã thành công nào đó để kết đôi 

trong lúc mình đang giá trị cao, nên giờ đây cô ta phải tự chu cấp cho chính bản thân mình. 

Lần đầu tiên trong cuộc đời của cô ta, cô ta phải tự làm thứ mà người bình thường vẫn làm, 

đó là ra ngoài xã hội và cố gắng kiếm sống. Cô ta chưa từng đối mặt với vấn đề này trước 

đây, bởi vì đàn ông toàn đưa cho cô ta những tiện ích một cách miễn phí, thanh toán mọi 

khoản chi cho họ. 

Đây là lý do mà tôi nói: Phụ nữ đẹp cần phải chốt hạ một gã chất lượng trong lúc giá trị của 

mình còn cao trước 30 tuổi. Nhưng thật không may, rất nhiều trong số họ không làm vậy, họ 

nghĩ rằng cuộc vui này sẽ kéo dài cho nên họ luôn ở trong trạng thái độc thân, và kết quả là 

sau đó: Họ trở nên trầm cảm trong suốt phần đời còn lại của mình.  

Khi cô ta trở nên già đi và cô ta không chịu kết hôn trước 30 tuổi, cô ta sẽ phải ra ngoài xã hội 

và kiếm sống, phải tự chu cấp cho bản thân vì đàn ông không còn sẵn sàng làm thế cho cô ta 

nữa, đàn ông sẽ tiếp tục tiến đến những em gái trẻ hơn, nóng bỏng hơn dưới 30 tuổi, đó là 

cách mà mọi thứ vẫn luôn hoạt động. 
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Giờ đây cô ta phải nỗ lực nhiều hơn người bình thường trong cuộc sống để tự chu cấp cho 

bản thân, cô ta không thể búng tay và có cả đống đàn ông sẵn sàng làm mọi thứ cho cô ta 

được nữa, những ngày tháng đó đã kết thúc rồi. Lần đầu tiên trong cuộc đời cô ta, và suốt cả 

phần đời còn lại, cô ta buộc phải cầm quyển sách lên và thật sự đọc nó. Đây là bước ngoặt 

quan trọng nhất trong đời của phụ nữ đẹp mà có rất ít người biết, nhất là phụ nữ đẹp mà đã 

quá 30 tuổi, những người đã mất đi vẻ đẹp của mình, những cựu hot girl đã 40, 50 tuổi, khi 

mà cuộc vui đã tàn và đàn ông bỏ đi hết, sự chú ý cũng theo đó ra đi luôn, cho nên cô ta phải 

ra ngoài xã hội và tự chu cấp cho bản thân. 

Giả định rằng cô ta không đủ tỉnh táo và khôn ngoan để chốt hạ đàn ông chất lượng trước 30 

tuổi, thì cô ta phải bỏ những cuốn tạp chí mách lẻo, những cuốn tạp chí của báo lá cải mà cô 

ta đã đọc từ trước tới giờ đi và cầm quyển sách lên. Cô ta phải cầm quyển sách mà không 

liên quan gì đến những mẫu tóc mốt nhất hiện nay, hay cuộc chia tay mới nhất hiện nay hay 

trào lưu thời trang mới nhất hiện nay là gì. Đây là bước ngoặt để phụ nữ đẹp bắt đầu đọc 

sách.  

Bạn cũng biết đấy, Hollywood rất thích nhồi nhét những sự giả dối lên không chỉ đàn ông mà 

cả phụ nữ đẹp nữa. Rằng: Xã hội mà chúng ta đang sống tràn ngập những người phụ nữ xinh 

đẹp và thông minh. Đấy không phải là sự thật, đó hoàn toàn không phải là sự thật. Và nếu 

như bạn nói chuyện với hầu hết phụ nữ đẹp, bạn sẽ nhận ra điều đó ngay thôi. Vẻ đẹp và sự 

thông minh, hai thứ đó hiếm khi đi với nhau.  

Phải làm rõ là ý của tôi không phải nói rằng bọn họ không thông minh ở khía cạnh nào đó nhé. 

Chỉ là họ ưu tiên phát triển ngoại hình, vẻ đẹp của mình hơn là phát triển trí tuệ của mình. 

Điều đó có nghĩa là khi phụ nữ bắt đầu có được ngoại hình của mình trong độ tuổi khoảng từ 

13 trở đi, bọn họ bắt đầu nhận ra được sức mạnh mà họ có trong xã hội lớn đến như thế nào, 

rằng đàn ông sẽ làm tất cả mọi thứ cho họ. Đấy là bản năng tự nhiên cơ bản của loài người. 

“Tại sao phải cố gắng chứ? Mình có được tất cả mọi thứ mình muốn rồi cơ mà. Mình chả cần 

phải động tay động chân vào thứ gì cả, tại sao lại quan tâm đến việc thông minh hơn để làm 

gì. Tại sao mình lại bận tâm đến việc cố gắng và trở thành một nhà khoa học trí tuệ chuyên 

nghiên cứu tên lửa cơ chứ. Chả có lý do gì để làm điều đó cả. Mình có tất cả đàn ông sẵn 

sàng cho mình nhiều thứ miễn phí. Mình chả cần phải trở nên thông minh”. Thứ mà phụ nữ 

đẹp sai lầm đó là họ không nhận ra rằng tất cả những sự chú ý đó sẽ kết thúc lúc chạm ngưỡng 

30 tuổi. Và nếu như họ không chốt hạ trước 30 tuổi, thì họ lo mà bắt đầu cải thiện trí tuệ của 

mình đi, họ lo mà bắt đầu đọc sách dần đi, lo mà học cách để đầu tư, cách để kiếm tiền, bởi 

vì đàn ông sẽ không sẵn sàng làm điều đó cho họ nữa đâu. Đàn ông sẽ không còn chu cấp 

cho họ nữa. Sau độ tuổi 30, khi mà thế hệ mới chuyển giao và thế chỗ họ, thế hệ mới với dàn 

phụ nữ xinh đẹp dưới 30 tuổi sẽ thay thế họ.  

Đây là vấn đề mà xã hội không hề thích thú khi nó được đem ra bàn tán, thế nhưng nếu như 

bạn nhìn kỹ xung quanh mình, bạn sẽ nhận ra điều này rất ư là thực tế, xã hội chỉ không hề 

muốn bạn nói ra điều đó mà thôi, nhưng tôi đang ở đây và nói cho bạn biết. Tôi nói cho bạn 

ngay bây giờ và ngay lúc này, đó là: Phụ nữ đẹp và thông minh, đúng, họ có tồn tại. Tuy nhiên 

họ cực kỳ khó để kiếm ra, hầu hết phụ nữ đẹp không hề có nghị lực để trở nên thông minh, 

họ cóc cần quan tâm đến trí tuệ, họ chỉ quan tâm đến nhan sắc của mình mà thôi. Hầu hết 

phụ nữ đẹp sẽ không dành ra sức lực của mình để học hỏi thêm thứ gì đó mới, họ thà để năng 

lượng đó để cải thiện vẻ đẹp của mình, cải thiện sự xuất hiện của mình – Nguồn sức mạnh 

chính mà họ có để lấy đi sự chú ý từ đàn ông, lấy đi những tiện ích miễn phí từ đàn ông. Đấy 

là những thứ mà họ tập trung nguồn lực vào, họ không tập trung vào việc trở nên thông minh 

hơn đâu.  
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Sự thông minh thường là thứ mà phụ nữ 4 và 5 điểm tập trung vào. Phụ nữ kém hấp dẫn và 

thừa cân, họ thường là những đứa trẻ thông minh nhất trong lớp, bạn có để ý thấy như vậy 

không? Nhớ lại hồi nhỏ khi còn đi học, có vài đứa trẻ rất thông minh trong lớp là mấy bé gái 4 

và 5 điểm, những đứa thừa cân và kém hấp dẫn, và khi họ lớn lên, vào phổ thông hay đại học, 

họ vẫn là những người thông minh nhất, bởi vì họ nhận ra đàn ông sẽ không bao giờ ghé lại 

gần và sẵn sàng chi trả mọi thứ cho họ, họ không có được cả đống đàn ông chú ý đến mỗi 

ngày, họ không có được điều đó, họ không lớn lên cùng sự chú ý từ nhiều đàn ông, do vậy họ 

biết được rằng một cách có hệ thống đó là: Họ tốt hơn hết nên tự giáo dục bản thân, họ tốt 

hơn hết nên trở nên thông minh hơn, nên học hỏi thứ gì đó, nên đọc sách chứ không phải tạp 

chí, bởi vì họ sẽ phải tự chu cấp cho bản thân, bởi vì không có gã đàn ông nào ngoài kia sẵn 

sàng làm điều đó cho họ, cho nên họ bắt buộc phải học hỏi.  

Phụ nữ đẹp không bắt buộc phải học, bởi họ có nhiều đàn ông ngoài kia sẵn sàng làm điều 

đó cho họ rồi. Bạn cũng biết đấy, thử hỏi bất kỳ người phụ nữ đẹp nào xem, nếu như bạn 

được như cô ta, được đàn ông mua cho mình đủ thứ, dẫn đi du lịch khắp nơi, nếu bạn ở vị trí 

đó như cô ta: Bạn sẽ còn nghị lực, còn tham vọng gì để cố gắng trong đời nữa không? Do 

vậy, mặt bằng chung phụ nữ, những người phụ nữ thông minh ngoài kia, tôi đồng ý là có tồn 

tại phụ nữ thông minh nhé, tuy nhiên nhan sắc của họ chỉ vẻn vẹn 4 đến 5 điểm mà thôi – 

những cô nàng kém hấp dẫn và thừa cân mà đàn ông không hề chú ý tới. Đàn ông sẽ không 

cho họ những tiện ích miễn phí, đàn ông sẽ không ngỏ ý rủ họ đi du lịch hoàn toàn miễn phí, 

sẽ không mua cho họ bất kỳ thứ gì, nên họ buộc phải ra ngoài xã hội, đảm bảo rằng mình 

được giáo dục, học hành đàng hoàng, để mà còn phải lăn lộn, cạnh tranh với đàn ông bởi họ 

bị buộc phải tự chu cấp cho bản thân, bạn cũng nhận ra rồi đấy, đây là những kiểu phụ nữ 

thường dính dáng tới chính trị hay tất cả những thứ khác mà phụ nữ đẹp không hề hứng thú, 

cho đến khi vẻ đẹp của cô ta dần mất đi, là khi họ lún sâu tới độ tuổi 40 hay 50 của mình, rằng 

họ giờ đây phải ngừng đọc mấy cuốn tạp chí lá cải và cầm quyền sách lên và học, bắt đầu cố 

gắng, bắt đầu nỗ lực do họ đã bị rơi vào thế ép buộc phải làm vậy, do không còn gã đàn ông 

nào đưa cho họ những tiện ích miễn phí nữa. 

Do vậy, bất cứ khi nào bạn nghe ngoài xã hội ra rả vào đầu bạn rằng: Phụ nữ rất xinh đẹp và 

thông minh, thì hãy luôn nhận thức rõ rằng điều đó hiếm khi đi đôi với nhau, rất hiếm thấy. Bởi 

phần lớn phụ nữ đẹp không hề thông minh chút nào, không hề có trí tuệ chút nào, ý của tôi ở 

đây không có nghĩa là họ không thông minh bẩm sinh hay có trí tuệ bẩm sinh, chỉ là họ không 

bao giờ bận tâm đến việc cải thiện những kỹ năng đó, họ không quan tâm đến việc cải thiện 

trí thông minh của mình như đọc sách, tự giáo dục bản thân, học hỏi thứ gì đó mới. Tại sao 

ư? Tại vì họ không cần phải làm thế, tại vì họ có quá nhiều người ngưỡng mộ, họ có quá nhiều 

gã kém cỏi, quá nhiều gã trai tốt, quá nhiều gã giàu có, quá nhiều gã thành công. Tất cả đều 

sẵn sàng làm tất cả mọi thứ cho họ. 

Tôi có quen một người bạn, là nữ. Cô ta khoảng 24 tuổi. Cô ta cực kỳ hấp dẫn. Tôi cho rằng 

cô ta gần như 10 điểm, khoảng 9.5 điểm đi, nhiều người sẽ cho cô ta điểm 10 nhưng tôi hơi 

khắt khe một chút thôi. Nên chốt là 9.5 điểm nhé. Cô ta thường du lịch rất nhiều nơi, cô ta có 

khoảng 2000 đàn ông trong danh sách bạn bè trên mạng xã hội, trải dài khắp nước Mỹ. Mỗi 

khi cô ta đi du lịch, bất cứ lúc nào đáp máy bay xuống, cô ta đều không cần phải thuê xe để di 

chuyển. Nếu cô ta cần phải di chuyển đến khách sạn từ sân bay, việc đầu tiên cô ta làm là lên 

Facebook và đăng lên tường của mình “Tôi đang ở sân bay”. Có lần cô ta đang ở sân bay Sky 

Harbor ở Arizona, cô ta đăng lên tường “Tôi đang ở sân bay Sky Harbor, vừa đáp xuống, đang 

cần một cuốc xe đến khách sạn ở Phoenix, không biết có ai có thể cho tôi quá giang được 

không?”. Và trong vòng đúng chưa đầy 5 phút, đã có 12 phản hồi. 12 phản hồi từ những người 

đàn ông đang sống ở Arizona. Không nhiều trong số họ sống gần sân bay, tuy nhiên họ sẵn 

lòng lái 45 phút, 2 tiếng, thậm chí 3 tiếng để đến sân bay, để họ có thể cho cô ta quá giang. 
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Có 1 gã viết “A cách sân bay tầm 3 tiếng, em chờ anh nhé, anh sẽ đến ngay, anh đang ra khỏi 

nhà rồi nè”. Thật điên rồ. Mấy ông khùng hết mẹ rồi. Rồi khi cô ta chuẩn bị để rời khỏi Arizona 

và cần quay trở lại sân bay, thì cũng sẽ có nhiều gã muốn ngỏ ý để cho cô ta đi nhờ ra sân 

bay. Cô ta đã có xe đưa đón từ sân bay rồi nhưng bọn họ vẫn ngỏ ý muốn được đón cô ta. 

Cô ta đăng “Arizona rất tuyệt vời, rời đi trong hôm nay, cảm ơn tất cả mọi người, rất vui khi 

được ở đây”. Và tất cả những gã này “Ô, em cần đi nhờ không, anh có thể đón em ra sân bay, 

chúng ta có thể ăn trưa, em có làm gì sau đó không?” Tất cả những gã ngưỡng mộ này, khiến 

bạn nhận ra sức mạnh của phụ nữ đẹp là như thế nào. Và đó là một trong những lý do lớn 

nhất khiến cô ta không cần phải thông minh, cô ta chỉ cần xinh đẹp là đủ. 

Đấy cũng là lời cảnh báo cho vẻ đẹp của cô ta trước khi đến tuổi 30, cô ta buộc phải tìm đến 

những gã thành công, những gã giàu có nhất có thể để kết hôn và ổn định cùng, và bằng cách 

này, cô ta sẽ tránh được việc trở thành những bà cụ 40 và 50 tuổi – những người không chịu 

ổn định, những cựu hot girl, cảm thấy bị trầm cảm trong suốt quãng đời còn lại, bởi vì tất cả 

đàn ông đều đã bỏ đi hết rồi. Cô ta sẽ buộc phải tự chu cấp cho bản thân, cô ta sẽ phải tự trả 

tiền cho căn hộ đang thuê tàn tạ của mình. 

Cho nên, phụ nữ xinh đẹp, hãy ổn định trước khi đến ngưỡng 30 tuổi. Và nếu như các cô 

không có kế hoạch ổn định trước 30 tuổi, thì các cô tốt hơn hết nên bắt đầu đọc sách dần đi, 

ngừng đọc những tờ báo lá cải mà hãy bắt đầu với những cuốn sách, bắt đầu cải thiện bản 

thân, tự giáo dục bản thân bởi vì các cô ta sẽ phải tự chu cấp cho chính mình sau tuổi 30, và 

đừng có vội nghĩ rằng cuộc vui này sẽ còn mãi khi mà vẻ đẹp của các cô đã biến mất. 

Phụ nữ xinh đẹp và thông minh có ở ngoài kia không? Có. Tuy nhiên, 2 thứ đó hiếm khi hợp 

lại được với nhau. Có tồn tại phụ nữ thông minh và xinh đẹp ngoài kia, nhưng họ rất hiếm, 

hiếm tới mức gần như tuyệt chủng, và chắc chắn họ không nằm trong con số mà xã hội muốn 

bạn tin vào, xã hội muốn bạn tin rằng: Thế giới có tồn tại rất nhiều phụ nữ vừa thông minh, 

vừa xinh đẹp. Không, đéo có đâu, đừng có mất công tìm kiếm. Không có nhiều phụ nữ thông 

minh và xinh đẹp ngoài kia đâu. Họ không hề nhiều một chút nào cả. 
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BÍ MẬT SỐ 32: TẤT CẢ ĐÀN ÔNG BỊ ĐÁ CHỈ BỞI MỘT LÝ DO 

VÀ CHỈ MỘT LÝ DO DUY NHẤT MÀ THÔI 

Nếu bạn đã từng bị đá trước đây. Thì tôi đảm bảo với bạn rằng: Lý do mà bạn bị đá cũng y 

hệt như bất kỳ gã đàn ông nào đang bước đi trên hành tinh này. Và lý do đó là: Bạn trở thành 

một gã kém cỏi, yếu đuối, nhu nhược. Đơn giản vậy thôi. Bạn trở thành một gã yếu kém.  

Tôi sẽ trình bày kỹ lưỡng hơn về vấn đề này. Kém cỏi, yếu đuối, nhu nhược cũng có nghĩa là 

bạn ngừng việc thử thách cô ta, bạn ngừng sống cuộc sống của chính mình, bạn bắt đầu đồng 

ý với những thứ bạn không thích, bạn bắt đầu nhường nhịn, chiều chuộng cô ta, bạn bắt đầu 

chấp thuận với những yêu cầu của cô ta, bạn bắt đầu để lộ ra sự sợ hãi bởi vì bạn không 

muốn đánh mất cô ta, bởi vì bạn đã cùng cô ta xây dựng nên mối quan hệ này lâu rồi, bạn đã 

đầu tư vào nó rất nhiều, bạn cho phép bản thân đầu tư vào mối quan hệ nhiều hơn cô ta và 

bạn không muốn mất đi điều đó. Do vậy, bạn bắt đầu hành động một cách sợ hãi. Tất cả 

những thứ này đều quay trở về lại việc trở thành một gã yếu kém, tất cả những việc làm đó. 

Đây là thứ mà những gã yếu kém vẫn hay làm, những khuôn mẫu giống y hệt nhau.  

Trong hầu hết các trường hợp, khi gặp gỡ phụ nữ đẹp lần đầu tiên, chúng ta thường không 

thật sự bị họ thu hút, chúng ta chỉ bị họ thu hút một nửa mà thôi. Lúc trước tôi cũng đã từng 

nói đó là hầu hết đàn ông có kết cục kết hôn với những người phụ nữ không phải là người 

trong mộng của họ - người mà họ đã tự mường tượng ra từ đầu bấy lâu nay. Họ thường chỉ 

kết hôn với những người phụ nữ chỉ có một chút dễ thương, một chút hấp dẫn, lùn và mập 

hoặc là một tập hợp của cả 3 thứ đó cộng lại. Bạn không thật sự bị cô ta thu hút ngay lúc đầu, 

tuy nhiên theo thời gian, bạn phát triển sự thu hút đó với cô ta, bạn dần quen thuộc với những 

lời đùa cợt của cô ta, cách cô ta cười, cách cô ta mỉm cười với bạn, bạn thật sự đã phải lòng 

cô ta, bạn rốt cuộc cũng đã phải lòng với một người mà bạn chưa từng bị thu hút trước đó. Ở 

giai đoạn đầu của mối quan hệ, cô ta đã phải lòng bạn ngay lập tức, cô ta cảm thấy may mắn 

khi có được bạn, cho nên lúc này, bạn đang ở vị thế quyền lực, nhưng theo thời gian diễn ra 

trong mối quan hệ, cũng giống như nhiều gã khác, bạn dần cảm thấy thoải mái với bản thân, 

bạn trở nên lười biếng, bạn trở nên quen thuộc với cô ta, cô ta như trở thành bạn cùng phòng 

của bạn vậy, cô ta trở thành người mẹ thứ hai của bạn, cô ta trở thành bác sĩ tâm lý của bạn, 

bởi vì bạn đã để cô ta trở thành tất cả những thứ đó, và bạn còn có cảm giác sai lầm rằng cô 

ta là người phụ nữ tuyệt vời nhất trên thế giới này, cô ta hoàn hảo đối với bạn và bạn phải làm 

những điều đúng đắn với cô ta, để rồi bạn mới nhận ra rằng: Cô ta không còn bị bạn thu hút 

nữa, cô ta không còn muốn ngủ với bạn, cô ta không còn muốn hôn bạn nữa. Tôi còn chứng 

kiến nhiều người còn bị đối xử tồi tệ hơn nữa đó là cô ta thậm chí còn không thèm nắm tay 

họ.  

Đừng đổ lỗi cho cô ta, hãy tự đổ lỗi cho bản thân. Có rất nhiều người thích đổ lỗi cho phụ nữ 

và nói “Sẽ có một cô gái khác ngoài kia đối xử với tôi tốt hơn cô ta và….blah blah blah”. Bạn 

phải thành thật với bản thân, bạn phải tự đổ lỗi cho chính bản thân mình trong trường hợp 

này. Nó khác với khi mà bạn đã làm hết tất cả những điều nên làm nhé, khi mà bạn đã thử 

thách cô ta rồi, đã làm ngược lại tất cả những điều trên. Chỉ là, cô ta thật sự có ham muốn 

hẹn hò với những thằng hoàn toàn thảm bại, cô ta cần phải đi đến hộp đêm và quẩy, cô ta hết 

mẹ nó thuốc chữa rồi. Đấy là một khía cạnh khác, một câu chuyện hoàn toàn khác nhé. Nhưng 

nếu bạn đang ở trong một mối quan hệ có tính cam kết cao, mối quan hệ lành mạnh với một 

người phụ nữ, người đã từng phải lòng bạn, người đã từng không thể nào rời khỏi bạn, người 

đã cười đùa với tất cả những câu đùa ngớ ngẩn của bạn ngay cả khi nó chả có mẹ gì vui cả 

(Fail vl). Bởi vì cô ta cảm thấy mình rất may mắn khi ở bên cạnh bạn. Thế nhưng, giờ đây, 

cũng là bạn. Mọi thứ bạn làm đều sai trái, những câu đùa của bạn gây phiền phức cho cô ta. 

Tất cả mọi thứ bạn làm đều gây phiền phức cho cô ta. Bạn là sự phiền phức đối với cô ta. Đó 
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là bởi bạn đã trở thành một gã yếu kém, đó là bởi bạn đã cho cô ta ăn no quyền lực mình đã 

trao, bạn đã trao cho cô ta sự kiểm soát, bạn đã nhường nhịn, chiều chuộng cô ta, bạn đã làm 

những thứ mà tôi đã dạy bạn là đừng bao giờ làm, đó là: Đưa cho phụ nữ quyền lực, bởi vì 

họ sẽ làm gì với nó? Họ sẽ quay sang và nghiền nát bạn. 

Như tôi đã nói từ trước, đây là những thứ mà mấy ông thần “chuyên gia” về các mối quan hệ 

hay dạy bạn, mấy nhà “trị liệu” được cấp phép hẳn hoi, mấy “chuyên gia” chuyên viết những 

cuốn sách, những cuốn sách mà không phản ánh được thực tế, bởi vì nó quá giống với quy 

chuẩn mà xã hội đặt ra, những tư tưởng chính trị bị áp đặt vào, nó khiến người đọc cảm thấy 

thoải mái. Yeah, đúng, nó rất tuyệt, nó khiến người đọc cảm thấy thoải mái nhưng nó đéo có 

tác dụng, nó không giúp ích gì cho bạn và những người đang đọc nó cả. Tôi đang cố gắng để 

giúp bạn. Tất cả những gì bạn cần làm là hãy lắng nghe và ứng dụng những gì tôi đã dạy và 

bạn sẽ thấy kết quả trái ngược với những thất bại trước đây, bạn sẽ thấy tất cả những thất bại 

mình từng trải qua sẽ được đảo chiều và cuối cùng bạn sẽ bắt đầu nhìn ra sự thành công. 

Tất cả đàn ông đều bị đá chỉ vì chính xác một lý do mà thôi. Tôi không quan tâm cách bạn 

diễn đạt khác đi ra sao “Không đâu, cô ta đã gặp gỡ ai đó khác, cô ta đã lừa dối tôi, cô ta đã 

phải lòng một gã nào đó khác”. Thì cũng y hệt như cái cách cô ta rời bỏ bạn thôi, cô ta lừa dối 

bạn với cùng lý do cô ta rời bỏ bạn mà thôi: Bạn đã trở thành một gã yếu kém, và đó thường 

là những người phụ nữ mà bạn thậm chí còn không bị thu hút. Bạn đã bị cô ta mê hoặc. Và 

tôi cảm thấy khó hiểu khi mà có nhiều người không hề cảm thấy bị hấp dẫn bởi người phụ nữ 

của mình lúc đầu, nhưng sau đó anh ta lại phát triển sự thu hút đó, anh ta không hề nhận ra 

sự thật ngay lúc đầu nữa, anh ta không thể nào quay trở về và nhớ lại rằng cảm giác lần đầu 

tiên mình gặp cô ta – cảm giác không hề bị thu hút. Đó là bởi vì anh ta đã phải lòng cô ta theo 

thời gian rồi, anh ta đã đầu tư bản thân mình quá nhiều vào mối quan hệ với một cô nàng chỉ 

có một chút dễ thương, một chút hấp dẫn, lùn và mập. Anh ta cảm thấy rằng “Mình không thể 

để mất cô ấy, cô ấy là tất cả đối với mình, cô ấy là thế giới của mình”. Thậm chí suy nghĩ hay 

nói ra như vậy cũng thể hiện sự yếu kém.  

Thật tồi tệ làm sao khi mà người phụ nữ mà bạn không hề bị hấp dẫn, người mà bạn không 

chắc là mình muốn có cuộc hẹn thứ 2 với cô ta hay không. Giờ đây đã nắm hoàn toàn quyền 

kiểm soát trước bạn, có tất cả quyền lực trong tay, và cô ta sẽ hoàn toàn lợi dụng điều đó để 

điều khiển bạn một cách không khoan nhượng. Ngay lúc này, bạn ở đây, giống như hầu hết 

những gã mà tôi thấy đang ở trong tình cảnh tương tự. Họ cảm thấy tổn thương, họ cảm thấy 

đau đớn, và tôi có thể cảm nhận được nỗi đau đó, tôi có thể hiểu được họ, họ bị tra tấn bởi 

một người phụ nữ chỉ có một chút dễ thương, một chút hấp dẫn, lùn và mập. Họ cảm nhận 

được cô ta có tất cả quyền lực trên đời này, bạn đã bị quấn quanh ngón tay của cô ta. Đó là 

lý do mà tôi luôn luôn bảo bạn rằng đừng bao giờ trao quyền lực cho phụ nữ, họ sẽ nghiền 

nát bạn với nó. Đừng chiều chuộng, nhường nhịn họ. Đừng cố gắng làm những thứ mà xã hội 

áp đặt, cho đó là quy chuẩn. Hãy là một người đàn ông, giữ vững vị trí của mình, nắm quyền 

điều khiển mọi thứ và dẫn dắt mối quan hệ của mình. Đấy là phần công việc để trở thành một 

người đàn ông, bạn là một người dẫn dắt và hãy dẫn dắt mọi thứ đi đúng hướng. Đừng làm 

giống như cô ta đó là lấy lợi thế trước quyền lực mỗi khi có cơ hội. Đừng cố gắng nghiền nát 

cô ta bởi vì bạn nghĩ rằng bạn có thể làm được, đấy là những gì phụ nữ sẽ làm. Các chàng 

trai, hãy là một người đàn ông  đích thực nào, hãy kiểm soát bản thân, đừng để quyền lực làm 

lu mờ lý trí, bạn không phải là phụ nữ, bạn không đời nào hèn hạ như vậy, đúng chứ? Bạn có 

quyền lực trong mối quan hệ? Hãy làm những điều đúng đắn, hãy có trách nhiệm với nó, và 

đừng có đưa nó cho cô ta, hãy giữ riêng cho bản thân mình. Và khi bạn muốn làm điều gì đó 

cho cô ta, khi bạn muốn tỏ ra tử tế, hãy rò rỉ ra một chút, rót ra một tí, chỉ một chút thôi, một 

chút cử chỉ tử tế thôi. Nhớ nhé, không trao quyền lực cho phụ nữ, bạn không muốn phụ nữ có 
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quyền lực trong tay đâu, họ sẽ nghiền nát bạn ngay. Tôi không nói thêm được nữa đâu, nói 

quá nhiều rồi. 

Bất cứ khi nào bạn bị đá, hoặc bạn có thằng bạn cũng bị bồ đá hay bạn thấy ai đó bị phụ nữ 

đá. Nếu bạn nghĩ mình không gây ra lỗi lầm gì hay làm điều gì sai trái với cô ta. Thì luôn luôn 

chỉ có một lý do duy nhất mà thôi, và đó là: Bạn trở thành một thằng yếu kém toàn tập, và bạn 

đã quên mất bản thân mình là ai. 

Nhiều người vẫn rất thích tranh luận rằng họ không hẹn hò, họ không quan tâm đến việc gặp 

gỡ phụ nữ đẹp, họ nghĩ rằng phụ nữ đẹp chỉ là bọn đào mỏ và những cô nàng 4 đến 5 điểm 

của họ rất tuyệt vời, cô ta thanh toán nửa hóa đơn mỗi khi đi chơi. Để tôi nói cho bạn nghe 

nè, chặng đường chinh phục phụ nữ của bạn phải tính đường dài, bởi vì nếu như bạn bị đá, 

nếu như mối quan hệ của bạn không tốt đẹp và cả 2 phải chia tay thì người đá bạn phải là 

một cô nàng cực kỳ, cực kỳ xinh đẹp, đồng ý không? Cô ta phải rất hấp dẫn mới xứng đáng 

đá bạn. Chứ mỗi lần tôi thấy một em không dễ thương mấy, không hấp dẫn, lùn và mập hành 

hạ rồi đá đàn ông, nói thật nhé, không còn điều gì tồi tệ hơn nữa đâu. Không có gì buồn bã 

hơn là nhìn thấy cảnh đó, cảnh mà, bạn biết đấy, một con mụ “bạo chúa” cao 1m5 nặng hơn 

100kg nghĩ rằng cô ta có thể làm tốt hơn anh ta. Và bọn họ ảo tưởng nghĩ rằng họ có thể làm 

tốt hơn anh ta. Lý do tại sao họ cảm nhận như vậy, họ cảm nhận rằng họ ở vị thế quyền lực 

là bởi vì người đàn ông của họ đã trao nó cho họ, đấy là lý do tại sao tôi đã dạy bạn đừng bao 

giờ đưa quyền lực cho họ đấy. Gã đàn ông đó đã trao quyền lực cho họ, gã đã trở thành một 

gã kém cỏi rồi, gã để chính bản thân mình cảm thấy thoải mái, gã đã bỏ cuộc trong cuộc sống 

rồi, gã đã vứt cuộc sống của mình như chiếc khăn tắm vậy. Đây là những gì sẽ xảy ra khi bạn 

không có lựa chọn nào khác và chỉ có một lựa chọn duy nhất trong đời. Đây là cái giá của việc 

không chịu giáo dục bản thân. Tôi dạy bạn không chỉ quen một người phụ nữ hấp dẫn thôi 

đâu, không phải tìm một người rồi cưới cô ta. Tôi dạy bạn cách để kéo cả một binh đoàn phụ 

nữ đẹp trong đời để bạn có thể thoải mái lựa chọn, để bạn có nhiều lựa chọn trong đời, bởi vì 

LỰA CHỌN đồng nghĩa với QUYỀN LỰC. Bạn càng có nhiều lựa chọn trong đời, bạn càng 

có nhiều quyền lực trong đời. Phụ nữ là sinh vật rất thích cạnh tranh lẫn nhau, cho nên cô ta 

cần phải biết rằng: Cho dù cô ta đã đi chơi với bạn, cô ta đã hẹn hò bạn, cô ta đã kết hôn với 

bạn nhưng bạn vẫn còn có lựa chọn khác đang có sẵn. Bạn đang chọn cô ta, cho nên cô ta 

phải cảm thấy may mắn khi ở cạnh bạn, chứ không phải điều ngược lại. Hiểu chứ ! 

Rất nhiều gã ngoài kia đối xử với phụ nữ như thể họ là người rất may mắn khi ở bên cạnh phụ 

nữ và họ rất may mắn khi tìm được một người phụ nữ blah blah blah, rồi truyền thông hay 

luyên thuyên rằng “Đằng sau mỗi một người đàn ông thành công là một người phụ nữ mạnh 

mẽ”. Thôi cút con mẹ mày ra ngoài đường. Nghe ỉa chảy vl. Điều đó có thể là sự thật trong 

một đêm trăng xanh nào đó, nhưng không thường xuyên xảy ra đâu. Tôi muốn làm rõ ý của 

mình ở đây đó là tôi không tước đi nghĩa vụ của những người phụ nữ rất biết cách hỗ trợ 

chồng con, hỗ trợ gia đình, họ rất mạnh mẽ khi đương đầu cùng với người đàn ông của mình, 

đấy là điều rất tốt và các bạn nên trân trọng điều đó. Thế nhưng ngày nay, chúng ta không bắt 

gặp cảnh tượng đó nhiều nữa đâu. Tôi chưa hề thấy một cặp đôi nào trong suốt khoảng thời 

gian qua mà ở đấy người đàn ông có được một người phụ nữ làm hậu phương vững chắc 

cho gia đình, để cho người đàn ông có thể tập trung gặt hái thành công. Không còn hình ảnh 

ấy nữa đâu. 9 trên 10 trường hợp ngày nay, đàn ông chúng ta đều tự chịu trách nhiệm với 

thành công của chính mình, và nó nên như thế. Khi bạn gặt hái được thành công, tất cả sự 

thành công đó có được nên từ chính huyết quản của bạn, từ trong ruột gan, từ trong tài năng 

của chính bạn. Vì thế nên bạn xứng đáng có được nó. 

Vậy làm thế nào để không bao giờ để phụ nữ đá bạn thêm lần nào nữa? Đặc biệt là phụ nữ 

đẹp. Làm thế nào để bạn không bao giờ bị đá bởi phụ nữ nữa? Rõ ràng quá rồi chứ gì nữa, 

tôi đã đề cập ở trên. Đó là: Đừng bao giờ cho phép bản thân biến thành thằng yếu kém. Bạn 
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phải luôn luôn thử thách cô ta, bạn phải luôn luôn giữ hết tất cả quyền lực trong tay mình, bạn 

không để cho cô ta kiểm soát mối quan hệ, bạn không chiều chuộng, nhường nhịn cô ta. Bạn 

càng nhún nhường trong mối quan hệ, bạn càng nhận ra mình chọn sai đối tượng để hẹn hò. 

“Làm theo cách của anh hoặc là em ra đảo”. Đấy là cách giải quyết tốt hơn nhiều so với việc 

nhường nhịn. “Làm theo cách của anh hoặc là em ra đảo”. Phụ nữ rất thích đàn ông biết dẫn 

dắt. 

Miễn sao bạn không bao giờ biến thành một gã yếu kém, miễn sao bạn duy trì được sự trường 

thành, độ nam tính của mình, miễn sao bạn không bao giờ để cô ta kiểm soát, không bao giờ 

cho cô ta quyền lực, cô ta sẽ luôn luôn có thứ gì để đó chạy theo, và miễn sao phụ nữ còn thứ 

gì đó để chạy theo, cô ta sẽ không bao giờ rời bỏ bạn. Lần duy nhất mà cô ta bắt đầu nghĩ tới 

việc rời bỏ bạn, bắt đầu lừa dối bạn và kiếm tìm những lựa chọn khác là khi mối quan hệ với 

bạn không còn gì để chạy theo nữa. Đàn ông cũng giống như phụ nữ ở khía cạnh này thôi, 

nhưng phụ nữ họ “tàn nhẫn” hơn nhiều. Với đàn ông, chúng ta sẽ cảm thấy thật sự tồi tệ, bạn 

cũng biết đấy, cảm giác phải rời xa một người từng gắn bó, chúng ta không muốn vậy, chúng 

ta muốn ở lại mối quan hệ này, chúng ta muốn xây dựng sự gắn bó với họ. Nhưng với phụ 

nữ, họ rất lạnh nhạt khi chia tay với đàn ông nếu bạn để ý kỹ, và tôi biết nhiều người cũng đã 

từng trải nghiệm điều này rồi. Họ rất lạnh nhạt. Rất lạnh nhạt, cách mà họ thể hiện, cách họ 

nói với bạn sau khi chia tay “Em yêu anh. Em sẽ luôn luôn yêu anh”. Một vấn đề nữa mà tôi 

muốn chỉ ra đó là khi phụ nữ nói như vậy, ví dụ như bạn đang ở trong một mối quan hệ với 

phụ nữ, các bạn gặp chút gờ giảm tốc, một chút cãi vả và cô ta nói với bạn điều đó, cô ta 

thường sẽ ôm lấy bạn và hôn lên trán hay đại loại vậy, ra vẻ an ủi, để làm cho bạn an tâm hơn 

rồi nói “Dù có thế nào đi chăng nữa, em vẫn sẽ luôn yêu anh”. Nếu bạn từng nghe câu này từ 

một người phụ nữ. Hãy coi chừng, cô ta sẽ rời bỏ bạn đấy, cô ta đã có âm mưu tẩu thoát rồi. 

Thường sau khi cô ta nói với bạn điều đó “Em sẽ luôn luôn yêu anh”. Bước tiếp theo mà cô ta 

làm sẽ là bắt đầu tách biệt bản thân ra khỏi bạn, cô ta bắt đầu kết nối lại với những cô bạn cũ 

của mình, cô ta bắt đầu xây dựng “căn cứ” để được hỗ trợ, cô ta bắt đầu viếng thăm gia đình 

thường xuyên hơn và tệ hơn nữa là cô ta bắt đầu làm nhiều thứ mà không có bạn. Đấy là 

những tín hiệu khiến bạn nhận ra cô ta đang có vấn đề với mình. Và mọi thứ đều xuất phát từ 

câu thoại “Dù có thế nào đi chăng nữa, em vẫn sẽ luôn yêu anh”. Đấy không phải là câu mà 

phụ nữ hay nói với một người đàn ông mà họ bị thu hút một cách điên cuồng, người mà họ 

luôn muốn ở bên, người mà họ không bao giờ có ý định rời bỏ. Họ sẽ không bao giờ nói mấy 

câu như vậy. Đấy là câu mà họ sẽ nói với một gã đã hoàn toàn khiến họ mất hết cảm xúc, mất 

hết sự thu hút và biến thành một gã yếu kém ngay trước mắt họ. Nhưng cô ta không hề biết 

hay nhận thức được thứ mà tôi vừa nêu ra đâu, cô ta không biết chuyện gì đang xảy ra với 

mình, tất cả những gì cô ta biết là cô ta không còn bị bạn thu hút nữa. Trong đầu cô ta chỉ nghĩ 

“Mình không còn thích thú anh ta nữa”. Cô ta chỉ kết luận đơn giản rằng “Mình không còn hứng 

thú với anh ta nữa”. Tôi đang phân tích vấn đề và giải thích tường tận cho bạn hiểu lý do tại 

sao, và tôi khiến điều đó trở nên đơn giản nhất để bạn hiểu được, tất cả những vấn đề đó đều 

quay trở lại việc bạn trở thành một thằng yếu kém mà thôi, tất cả những việc làm của những 

thằng yếu kém sẽ đều khiến phụ nữ mất hết cảm xúc với bạn. 

Có nhiều người rất tuyệt vời, họ chinh phục được phụ nữ, họ tán tỉnh, thử thách phụ nữ, họ 

áp dụng chiến thuật rất bài bản. Nhưng khi vào được mối quan hệ rồi, họ trở nên phải lòng cô 

ta, họ bắt đầu chia sẻ với cô ta cảm xúc của mình, họ bắt đầu nói với cô ta rằng họ may mắn 

như thế nào khi có được cô ta và họ bắt đầu làm tất cả những thứ mà tôi dạy bạn là không 

được làm, những thứ tôi cấm các bạn làm, đó là nói cho cô ta biết “Anh yêu em”. Nếu bạn đã 

nghe những bài học trước thì sẽ nhớ ra, đó là không bao giờ được nói câu “Anh yêu em”. Đấy 

là mỏ vàng mà bạn muốn giữ riêng cho bản thân mình. Đấy là thứ sẽ khiến cô ta liên tục theo 

đuổi, bạn giữ nó càng lâu, cô ta càng đuổi theo bạn để có được nó.  
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Đấy là cách mà bạn giữ cho người phụ nữ liên tục bị mình thu hút. Đây không phải là thứ mà 

nhiều người trong số các bạn muốn nghe nhưng nó rất hiệu quả và đó là sự thật. Nếu bạn 

muốn nghe những thứ thoải mái vớ vẩn vừa tai từ những cuốn sách được viết ra bởi những 

tác giả “chuyên nghiệp” – Những người chưa bao giờ hẹn hò được với bất kỳ người phụ nữ 

đẹp nào, những người nói với bạn rằng: Quen nhau được 3 tháng, bạn hãy mua cho cô ta một 

chiếc xe hơi và đặt một bó hóa trên đó. Tất cả những thứ đó thật sự điên rồ, họ chưa hề hẹn 

hò với một người phụ nữ đẹp trong đời và khi tôi đọc những cuốn sách đó, tôi thấy nó, tôi chỉ 

biết cười như kiểu “Mấy ông đang cố lừa ai vậy?”. Ý tôi là, nó trông có vẻ giống như một lời 

khuyên tuyệt vời vậy, nghe có vẻ như sẽ có tác dụng, thế nhưng mà lời khuyên đó được lấy 

từ một người chưa bao giờ hẹn hò được với phụ nữ đẹp, một người chưa bao giờ làm được 

điều đó, bạn thật sự muốn nghe lời khuyên từ họ ư? Thôi lượn đi cho lành. 

Một khi mà bạn trở nên dễ đoán, đó cũng là hình thái cho việc chuyển mình thành một gã yếu 

kém. Giống như tặng hoa ngày Lễ Tình Nhân vậy. Cô ta đoán biết trước rằng bạn sẽ mua hoa 

cho cô ta. Cô ta đã mong đợi và đoán biết được điều này rồi. Bạn dạo quanh mấy cửa hàng 

hoa ngày Lễ Tình Nhân là nhận ra ngay thôi, hay bất kỳ chỗ nào bán hoa cũng được, bạn sẽ 

nhận thấy những gã yếu kém cầm trên tay những bó hoa lớn đẹp đẽ từ cửa hiệu bán hoa cho 

đến quầy hoa bên đường, tất cả bọn họ đều không thể nào chờ đến khoảnh khắc người yêu 

mình nhận được bó hoa này. Bạn biết đấy, họ chuẩn bị hoa trên xe, mua kẹo các thứ để làm 

nàng ngạc nhiên. Vài tình nhân của họ được tặng hoa và tôi thấy rõ cảm xúc giả tạo trên khuôn 

mặt cô ta “Oh….Oh…..anh thật đáng yêu, cảm ơn anh”. Tuy nhiên, trong sâu thẳm, khi đàn 

ông làm vậy và khi tôi thấy ai làm vậy, tôi chỉ nghĩ “Wow, mấy anh chàng này xong đời rồi, họ 

đã chết”. Đó là những gã sẽ có kết cục bị đá. Không phải đá phụ nữ nhé, mà là bị phụ nữ đá.  

Nếu bạn theo dõi và để ý kỹ thì tỉ lệ ly hôn ngày nay rất cao, nhưng điểm đáng chú ý là phần 

lớn bên đệ đơn đòi ly hôn là phụ nữ. Và đây là thống kê rất sát với thực tế: Trên 75% đơn ly 

hôn được trình lên bởi phụ nữ. Trên 75% là một con số điên rồ. Nhưng tại sao lại có con số 

cao đến như vậy? Điểm qua một chút về đàn ông chúng ta. Các bạn thấy đấy, đó chính xác 

là những gì sẽ xảy ra với đàn ông, phụ nữ sẽ làm vậy với chúng ta, đó là lý do tôi luôn luôn 

nhắc nhở và dạy các bạn cách giáo dục lại bản thân, lập trình lại bản thân, không được để 

cho bản thân cảm thấy thoải mái, vì đó là những gì đã xảy ra đối với những người đàn ông 

trên – những người bị phụ nữ đệ đơn ly hôn, họ trở nên thoải mái và trở thành một thằng yếu 

kém, họ ngừng thử thách cô ta, họ bắt đầu đến hẹn đúng giờ, họ bắt đầu trở thành Quý Ông 

Lệ Thuộc, cố gắng trở thành một người chồng tốt nhất có thể. Và tôi không nói rằng những 

việc làm này là sai trái nhé. Đấy là những thứ bạn nên làm, tuy nhiên, bạn phải nhận ra rằng 

bạn đang làm những việc đúng đắn đó với một giống loài thường không có đạo đức, nhân 

phẩm hay giá trị như tôi đã nói trước đây. Và đó là lý do tại sao nó lại phản tác dụng khi họ 

đang cố tỏ ra là một người tốt. Luôn luôn ở bên cạnh phụ nữ, bảo vệ phụ nữ, là một người 

đàn ông biết chăm sóc phụ nữ, và gánh nặng mà họ phải đối mặt đó là vừa phải làm những 

việc trên nhưng không được biến thành thằng yếu kém. 

Cho nên hơn hết, bạn cần phải ngừng ngay việc trở thành một gã yếu kém và bắt đầu trở 

thành một người đàn ông. Bạn sẽ vẫn làm được tất cả những việc làm trên nhưng bạn phải 

làm theo cách của một người đàn ông, bạn cần phải làm điều đó khi phụ nữ đang trong trạng 

thái đoán biết thấp nhất, bạn đừng tặng hoa cho cô ta vào ngày Lễ Tình Nhân bởi cô ta đã 

biết trước điều đấy rồi, mọi người ai cũng biết trước cả. Nếu bạn muốn tặng hoa cho cô ta, 

hãy đảm bảo rằng nó không bao giờ rơi vào ngày đó, được chứ. Đôi khi cô ta sẽ mè nheo bạn 

và nói “Anh ơi, hôm nay ngày Valentine mà em chưa có bó hoa nào cả”. Bạn sẽ nói “Ồ thế à, 

thế còn tháng trước thì sao, em có nhớ bó hóa mà anh đã tặng em không. Có gì không ổn với 

những bó hoa đấy à?”. Bạn bồi thêm “Tại sao em lại thích thú thứ mà tất cả mọi người đều 

giống nhau cơ chứ: Được tặng hoa ngày Valentine?”. Cô ta có thể sẽ nói “Mấy cô bạn em ở 



KeoDau.net – Kiếp Ngu Chấm Hết  Người dịch: Phạm Danh 

127 
 

công ty, họ đều nhận được hoa mà em chả được tặng gì cả”. Bạn sẽ nói “Uh, bởi vì tất cả mấy 

người bạn trai của họ chỉ là một bản sao mà thôi, tất cả bọn họ chả sáng tạo gì cả. Anh tặng 

em bó hoa tháng trước, đâu có ai được tặng hoa ngày đó đâu chứ, em muốn được tặng hoa 

vào ngày mà ai ai cũng đều có hoa sao? Nó đâu có ý nghĩa gì đâu. Khác biệt lên nào”. Và cô 

ta sẽ thích thú khi nghe bạn nói vậy. Nếu bạn tương tác được như vậy, cô ta sẽ thích thú điều 

đó. Và đó là cách mà bạn phải trở thành, bạn phải trở nên khó đoán. Nếu bạn muốn làm cử 

chỉ gì đó tử tế, lịch thiệp với cô ta, khi bạn cuối cùng cũng muốn làm thứ gì đó cho cô ta. Thứ 

đó phải trở nên khó đoán. Chứ nếu như những điều bạn làm dễ đoán và rất dễ biết trước 

được, thì nó chả có tác dụng gì cả. Nếu bạn có thể hành động dù chỉ là một cử chỉ nhỏ tí ti 

thôi, khi mà phụ nữ không hề biết trước gì hết, nó sẽ tạo ra hiệu ứng cực kỳ mạnh mẽ lên cô 

ta. Tôi đã từng hẹn hò với một người phụ nữ mà cô ta đã khóc khi tôi mua cho cô ta một bó 

hoa nhỏ. Đó là một hành động kỳ quặc vào ngày hôm đó, ngày hôm đó rất bình thường, chúng 

tôi đi dạo quanh thành phố và sau đó bất ngờ tôi lấy bó hoa từ ghế sau ra ngay trước mặt cô 

ấy “Hoa hồng thân dài, em nghĩ sao?”, và cô ta bắt đầu khóc, trong lòng thầm nghĩ “Mình 

không thể tin được, anh ấy chưa bao giờ tặng mình thứ này, anh ấy vừa tặng mình một bó 

hoa hồng”. Lúc này, giá trị của bạn sẽ bay cao như quả tên lửa, cô ta chỉ muốn nhảy lên người 

bạn và vui sướng. Tôi rất hiếm khi mua hoa, tôi thường làm điều đó vào đêm trăng xanh, khi 

mà tôi biết việc đó sẽ gây ra hiệu ứng mạnh mẽ, thật sự có tác dụng. Thế nhưng rất nhiều gã 

kém cỏi ngoài kia, họ đang mua hoa tặng phụ nữ mọi lúc mọi nơi, dành ra cả đống tiền vào 

những bó hoa, chúng không hề rẻ một chút nào, để rồi khi phụ nữ nhận được hoa và hờ hững 

“Ô, cảm ơn”, rồi hôn nhẹ họ một cái. Nó chả có tác dụng gì cả. Khi mà bạn thật sự làm vậy, 

bạn muốn điều đó có tác dụng, nó hiệu nghiệm như cái cách tôi vừa kể trên. Tôi không đùa 

đâu khi tôi kể lại với bạn câu chuyện đó đâu, người phụ nữ đó đã khóc khi tôi tặng cô ta một 

bó hoa. Tất cả sự ngỡ ngàng đó, tất cả sự phản ứng của cô ta, tôi chưa bao giờ được trải 

nghiệm. Trước đây tôi cũng đã từng giống như những gã kém cỏi kia, lúc nào cũng mua hoa 

tặng phụ nữ, tôi đã từng làm vậy khi còn trẻ bởi vì tôi chả biết làm gì để khá hơn, tôi đâu có 

được ai chỉ dạy những thứ này, mặc dù tôi không có nhiều tiền để xài vào những việc này 

nhưng tôi vẫn cứ làm vì mọi người xung quanh đều làm vậy, và lúc nào cũng có cảm giác từ 

trong tiềm thức Đấy là việc mà tôi phải làm. Đấy là thứ mà đàn ông làm …blah …blah …blah. 

Tôi đã từng phạm sai lầm nghiêm trọng. Đấy không phải là những việc mà đàn ông làm. Đàn 

ông làm những gì khó đoán. Đàn ông không làm những việc lặp đi lặp lại. Đàn ông rất hiếm 

khi làm những việc mà người khác hay làm. Một khi bạn hiếm làm những việc này, bạn không 

chỉ tiết kiệm được rất nhiều khoản chi vào những bông hoa hay kẹo hay bất cứ kỳ thứ gì tương 

tự. Nhưng nếu như bạn đã làm, nó sẽ có tác dụng cực kỳ mạnh mẽ. Cô ta sẽ trân trọng điều 

đó nhiều hơn bởi vì nó hiếm khi xảy ra, đó là một dịp hiếm thấy. Giống như sự kiện xem sao 

chổi vậy, bạn sẽ trân trọng điều đó hơn, bạn ra ngoài và mang theo ống nhòm, nằm xuống 

mặt đất vào ban đêm và nhìn lên bầu trời, bạn trân trọng điều đó bởi vì nó chỉ xảy ra ở một 

thời điểm nhất định mà thôi, không xuất hiện thường xuyên, nó rất hiếm khi xảy ra. Thử tưởng 

tượng nếu như tối nào cũng có sao chổi xem, bạn chả thèm bận tâm nhìn nó mỗi đêm nữa 

“Thì sao chứ, tôi sẽ xem nó vào ngày mai, chả có gì phải coi trọng việc đó”. Cũng giống y như 

những việc bạn làm một cách hiếm thấy.  

Đừng bao giờ để bị biến thành một kẻ kém cỏi hoặc nếu không bạn sẽ bị đá. Không bao giờ 

được cảm thấy thoải mái với phụ nữ hoặc nếu không bạn sẽ bị đá. Đừng bao giờ để bản thân 

rơi vào cái bẫy đó. Tôi biết là rất khó bởi vì đàn ông chúng ta thường rất dễ cảm thấy thoải 

mái với bản thân nhưng bạn không bao giờ được để điều đó xảy ra, bạn phải biết rõ điều này, 

bạn phải nhận thức rõ rằng ngay khi mà bạn làm vậy, ngay khi mà bạn để bản thân trở nên 

hờ hững, lười biếng bởi vì bạn quá quen thuộc với cô ta. Hãy lấy lại phong độ ngay. Đừng 

gặp mặt cô ta trong vài ngày. Hãy để cô ta biết bạn vẫn đang kiểm soát cuộc sống của chính 

mình. Hãy cho cô ta biết bạn vẫn không cần tới cô ta. Bạn vẫn duy trì được tính cách của riêng 
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mình. Nếu bạn trở nên lệ thuộc tất cả mọi thứ vào cô ta. Bạn xong phim. Hiểu chứ. Bạn xong 

phim. Rất nhiều gã để sự lệ thuộc diễn ra một cách quá đà và họ không thể quay trở lại được 

nữa, họ không thể làm bất kỳ thứ gì nếu không có cô ta. Và tôi cũng đã chứng kiến những gã 

như vậy rồi. Họ không hề muốn trở nên độc lập. Họ muốn chờ cho đến khi cô ta về nhà để 

cùng ăn tối. Họ không muốn đi mua sắm nếu như không có cô ta, họ cần phải đi cùng với cô 

ta. Bạn cần phải duy trì sự độc lập của mình. Đây là vấn đề nghiêm trọng đó. Bạn không bao 

giờ được để mình vào vị trí dễ bị tổn thương mà nhiều người đang ở bởi vì họ trở nên quá 

thoải mái với bản thân. Họ đã phải lòng cô ta. Nếu như bạn đã lỡ yêu phải cô ta, đã lỡ đầu tư 

bản thân vào mối quan hệ quá nhiều, thậm chí liều lĩnh để rồi sau đó bị cô ta đá, thì hãy nhớ 

cô ta phải cực kỳ, cực kỳ nóng bỏng mới xứng đáng làm điều đó với bạn, cô ta phải cực kỳ 

xinh đẹp mới đáng đá bạn ra khỏi cuộc chơi. Chứ đừng để những em có chút dễ thương, có 

chút hấp dẫn, lùn và mập, cao 1m5, nặng hơn 100 kg, ngang ngược nắm quyền điều khiển và 

đối xử với bạn như rác rưởi. Nếu như có ai đó đá bạn (điều mà học trò của tôi chưa từng trải 

qua), nhưng nếu như có ai đó đá bạn, thì chỉ có những cô gái xinh đẹp mới xứng đáng làm 

điều đó với bạn thôi, nhớ nhé. Đừng cảm thấy tồi tệ khi đó là một cô nàng nóng bỏng, còn nếu 

cô ta không xinh đẹp mà đá bạn, hãy thật sự hỏi bản thân câu hỏi “Mình đã cố gắng đủ nhiều 

trong cuộc đời này chưa?”. Và câu trả lời là: Chưa đâu. Nếu có cô nàng nào đối xử với bạn 

như rác rưởi, thì hãy cố gắng, cố gắng nhiều hơn trong cuộc đời để thoát ra cảnh đó. 

Vì vậy, cách để không bao giờ bị đá thêm một lần nào nữa và tôi hứa với các bạn là lần này 

sẽ không bao giờ thất bại. Tôi đang đưa cho bạn cách không thất bại để mà bạn không bao 

giờ bị phụ nữ đá nữa chừng nào mà bạn còn sống trên cõi đời này. Đó là: Đừng bao giờ biến 

thành một thằng kém cỏi. Đừng bao giờ ngừng thử thách cô ta. Đừng bao giờ cảm thấy thoải 

mái. Luôn luôn giữ tất cả những viên đạn bạc mà tôi đã nói bạn phải giữ, hãy giữ riêng cho 

bản thân mình. Luôn luôn giữ quyền lực trong tay mình. Đừng chiều chuộng, nhường nhịn, 

hãy giữ riêng cho bản thân. Đừng thay đổi lịch trình của mình xoay quanh cô ta. Đừng sống 

cuộc sống xoay quanh cô ta. Cô ta đáng ra nên sống cuộc sống xoay quanh bạn và lịch trình 

của bạn bởi vì bạn là đàn ông. Nhưng như tôi đã đề cập, bạn buộc phải làm những điều đúng 

đắn. Khi bạn có quyền lực trong tay, bạn buộc phải làm những việc đúng đắn, đừng lấy lợi thế 

rồi quay sang nghiền nát đối phương như phụ nữ. Phụ nữ có thể trở nên điên cuồng vì quyền 

lực, nhưng bạn thì không, đừng để điều đó xảy ra. Hãy dẫn dắt như một nhà lãnh đạo, với 

tính trách nhiệm và kỷ luật, bởi cô ta sẽ đi theo bạn. Nếu như bạn chứng tỏ được những giá 

trị trên, cô ta sẽ đi theo bạn. Nhưng nếu như bạn chỉ là một kẻ lãnh đạo tào lao, bạn toàn ra 

quyết định tệ hại và bạn chả biết mình đang làm gì, thì lúc này cô ta sẽ chiếm quyền kiểm soát 

và ra quyết định thay bạn. Nếu bạn không biết câu trả lời về vấn đề gì, hãy tự tìm cho ra chúng. 

Nếu bạn làm được tất cả những việc này, bạn sẽ không bị phụ nữ đá thêm một lần nào nữa. 

Sẽ chỉ là bạn là người đá cô ta bởi vì bạn biết rằng còn có rất nhiều phụ nữ ngoài kia, bạn đã 

trang bị được cho mình một tư duy thịnh vượng, phong phú – tư duy mà bạn luôn luôn nên 

có, thứ mà tôi giảng đi giảng lại rất nhiều lần, đó là bạn cần phải trang bị tư duy thịnh vượng 

và thoát ra khỏi tư duy khan hiếm rằng: Cô ta là duy nhất, là người được chọn. Không, cô ta 

không phải đâu, có rất nhiều người phụ nữ xinh đẹp ngoài kia kìa. Chịu khó ra đó sẽ thấy. Và 

khi thời điểm đến, khi bạn quyết định muốn kết hôn, tới lúc bạn cần phải ổn định với mối quan 

hệ của mình. Nếu một ngày bạn quyết định làm thế, bạn muốn mình có cả một quân đoàn phụ 

nữ hấp dẫn để lựa chọn, và bất kỳ ai bạn chọn để kết hôn hay có một mối quan hệ nghiêm 

túc, có tính cam kết, cô ta cần phải biết rằng tất cả những người phụ nữ còn lại trong đời bạn 

đang đứng ngay bên cạnh mối quan hệ của cô ta, chờ đợi để cô ta làm hỏng mọi chuyện để 

họ có thể thay thế cô ta. Do vậy cô ta sẽ không dám đối xử với bạn như rác rưởi, cô ta sẽ 

không dám sai bảo bạn, thậm chí không còn dám nghĩ tới việc lừa dối bạn. Cô ta sẽ không 

muốn làm điều đó đâu bởi vì cô ta cảm thấy rằng mình đang có được phần thưởng trong tay, 
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cô ta sẽ không dám để bạn ra đi. Chỉ khi bạn bắt đầu có biểu hiện của những thằng kém cỏi, 

lúc đó cô ta sẽ bắt đầu nhìn ngó xung quanh, bắt đầu khám phá những lựa chọn khác của 

mình. Những người phụ nữ chọn cách lừa dối đàn ông, họ đều có cùng một lý do như tôi đã 

nói từ trước, đó là vì gã đấy đã trở thành một kẻ kém cỏi, gã không còn giá trị nào đối với cô 

ta nữa, cô ta sẽ cảm thấy rằng cô ta có thể kiếm được người chất lượng hơn gã ở bất cứ đâu. 

Cô ta sẽ cảm thấy rằng anh ta như viên kim cương đã bị hủy hoại, không còn điểm gì đặc biệt 

ở anh ta nữa, và do vậy cô ta chọn cách đá anh ta ra. 

Rất nhiều mối quan hệ được chấm dứt bởi người phụ nữ. Đây không chỉ là vấn đề hôn nhân, 

mặc dù tỉ lệ đơn ly hôn có tới 75% được đệ đơn bởi phụ nữ, nhưng hôn nhân không phải là 

vấn đề. Vấn đề nằm ở mối quan hệ giữa đàn ông và phụ nữ. Phần lớn những mối quan hệ 

ngày nay được chấm dứt bởi phụ nữ với chính xác lý do mà tôi đã nói với bạn. Tôi đang khiến 

bạn cảnh tỉnh ra vấn đề này, đừng tin vào tất cả những thứ cường điệu mà mấy “chuyên gia” 

về các mối quan hệ đang nói với bạn, rằng do đàn ông trở nên ích kỳ, đàn ông không kích 

hoạt khía cạnh nữ tính bên trong đủ nhiều, anh ta cần phải chiều chuộng cô ta nhiều hơn, anh 

ta cần phải nhận ra thứ phụ nữ cần và anh ta cần phải…blah….blah….blah….Đừng bao giờ 

nghe bất kỳ lời khuyên nào như thế, tất cả chỉ toàn là rác rưởi! Không có bất kỳ thứ gì hiệu 

nghiệm đâu. Tôi đang nói cho bạn biết những thứ có tác dụng: Bạn không được trao quyền 

lực cho phụ nữ, bạn không được chiều chuộng, bạn phải là một người đàn ông, bạn phải cư 

xử như một người đàn ông và dẫn dắt mối quan hệ đó. Một khi bạn cư xử như đàn ông, cô ta 

sẽ cư xử như phụ nữ. Một khi bạn cư xử như một đứa nhóc, cô ta sẽ cư xử như một đứa bé 

gái. 

Tôi không thể nói cho bạn biết là có bao nhiêu người đã làm theo những lời khuyên điên rồ ở 

trên, được viết bởi mấy tay “chuyên gia” về mối quan hệ lởm, những nhà cố vấn về mối quan 

hệ đang cố gắng truyền bá đến cho mọi người những thứ cảm xúc thoải mái rác rưởi, rằng 

đàn ông cần phải quan tâm, nhận biết thứ phụ nữ cần các kiểu. Đấy là những thứ mà khiến 

đàn ông chúng ta rơi vào đống lộn xộn ngay từ đầu, đó là quá quan tâm đến nhu cầu của cô 

ta, đưa cho cô ta quá nhiều thứ cô ta muốn. Đấy là thứ đã giết chết sự thu hút. Đừng nghe 

lời khuyên từ mấy “chuyên gia” đó. Họ chưa hề hẹn hò được với phụ nữ đẹp, nóng bỏng và 

họ sẽ không bao giờ hẹn hò được đâu. Họ không biết cảm giác đấy là như thế nào cả, họ 

đâu biết và đâu có quan tâm đến sự giành giật của mấy gã khù khờ ngoài kia - những gã 

đang làm theo hướng dẫn của họ. Đừng nghe những gì họ nói hay viết. Hãy nghe từ những 

người thật sự hẹn hò được với phụ nữ đẹp, bởi vì họ sẽ đính chính lại những gì mà đám 

“chuyên gia” kia vẫn hay nói. Thật choáng ngợp làm sao khi biết được rằng những “chuyên 

gia” về mối quan hệ kia đã từng đến trường, học tất cả những khóa tâm lý học trong vòng 8 

năm mà vẫn nhận thất bại trong mối quan hệ của mình. Họ thất bại chỉ với một lý do mà thôi: 

Đàn ông trở thành một gã kém cỏi. Nếu anh ta không bao giờ để bản thân trở thành một 

thằng yếu kém, mối quan hệ mà anh ta có sẽ luôn luôn hưng thịnh. Anh ta sẽ luôn làm 

những thứ tuyệt vời và cô ta sẽ luôn yêu anh ta. Anh ta luôn thử thách cô ta, anh ta luôn giữ 

vững sự trưởng thành của mình, anh ta không bao giờ nhún nhường, chiều chuộng cô ta 

quá mức. Mối quan hệ đó sẽ luôn luôn tốt đẹp. Do vậy, hãy giữ vững sự trưởng thành, sự 

nam tính của mình, cô ta sẽ luôn luôn dính chặt mãi vào bạn.  
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BÍ MẬT SỐ 33: ĐÀN ÔNG NHƯ CHAI RƯỢU CŨ,  

PHỤ NỮ NHƯ HỘP SỮA SẮP HẾT HẠN 

Với tư cách là một người đàn ông, bạn cần phải hiểu một vài điều như thế này. Phụ nữ đẹp 

già đi gấp 5 lần so với đàn ông. Đối với phụ nữ đẹp, sau 30 tuổi, tất cả đều xuống dốc. Đối với 

đàn ông, sau 30 tuổi, tất cả đều lên dốc. Miễn sao bạn luôn chăm sóc tốt cho bản thân, cả về 

mặt tài chính lẫn thể chất, bạn sẽ luôn có nhiều lựa chọn đối với phụ nữ đẹp đang chờ đón 

mình, khi giờ đây bạn đã là kẻ nắm quyền, khi giờ đây bạn đã trở nên thành công trong cuộc 

sống.  

Phụ nữ đẹp trên 30 tuổi sẽ không có được sức mạnh tương tự như vậy giống bạn. Đây là 

cuộc chơi hoàn toàn khác dành cho phụ nữ đẹp. Phụ nữ đẹp trên 30 tuổi có thể có được thân 

hình cân đối nhất trên hành tinh, trở nên thành công về mặt tài chính nhưng tất cả những thứ 

đó không quan trọng đối với đàn ông. Bởi vì đến cuối cùng, đàn ông vẫn sẽ luôn muốn một 

người phụ nữ nóng bỏng nhất, trẻ trung nhất và thon gọn nhất mà chúng ta có thể thu hút 

được: Những cô nàng 9 và 10 điểm. Và như đã nói từ trước, 9 và 10 điểm là những cô nàng 

dưới 30 tuổi chứ không phải trên 30 tuổi. Nếu cô ta trên 30 tuổi, cô ta không còn 9 hay 10 

điểm nữa. Tại sao ư? Tại vì thế hệ xinh đẹp tiếp theo – những cô nàng nóng bỏng đang ở độ 

tuổi 20, giờ đây sẽ thế chỗ họ. Đây là lúc tới lượt những em gái này tận hưởng quyền lực của 

mình.  

Đối với đàn ông, chúng ta có thể liên tục già đi nhưng điều đó không quan trọng. Miễn sao 

bạn luôn giữ cho cơ thể cân đối và kiếm được nhiều tiền, bạn sẽ luôn luôn ở mức đẳng cấp 

cao hơn. Bạn có thể chạm ngưỡng 50 tuổi nhưng vẫn hẹn hò được với mấy em 25 tuổi. Cứ 

hỏi những triệu phú tự thân, người nổi tiếng hay ngôi sao nhạc ca nhạc ngoài kia thì bạn sẽ 

rõ. Phụ nữ đẹp sẽ luôn luôn chạy theo bạn, bạn không cần phải chạy theo họ. 

Trong lúc nhan sắc của phụ nữ đẹp trở nên tệ đi mỗi ngày theo thời gian, thì ngược lại, đối 

với đàn ông, ngoại hình của chúng ta được cải thiện rõ rệt. Đó là một nghịch lý kỳ lạ mà Tự 

Nhiên đã sắp đặt. Ví dụ như nếp nhăn trên mặt của phụ nữ đẹp là dấu hiệu của sự lão hóa. 

Nhưng với đàn ông, nếp nhăn lại thật sự là một lời khen cho khuôn mặt của chúng ta, nó khiến 

chúng ta trở nên khỏe mạnh, vạm vỡ, trông đàn ông hơn. Nếp nhăn không có tác dụng tương 

tự dành cho phụ nữ đẹp. Nếp nhăn không hề khiến phụ nữ đẹp trở nên quyến rũ hơn. Nhưng 

với đàn ông, nó khiến chúng ta trở nên tinh tế hơn, trưởng thành hơn, phiêu lưu hơn, thực 

dụng hơn, thực tế hơn. Đó là lý do tại sao nhiều em gái trẻ xinh đẹp đang ở độ tuổi 20 lại bị 

thu hút bởi những gã đàn ông gấp đôi tuổi của họ. Và tuổi tác chúng ta càng cao, thì khuôn 

mặt của chúng ta càng được tinh luyện sắc sảo, chúng ta càng giống một người đàn ông của 

thế giới hơn. Trái lại khi chúng ta còn trẻ, trong khi phụ nữ đẹp cùng độ tuổi đều rất nóng bỏng 

và phớt lờ chúng ta, chúng ta nhìn trông rất thộn và chúng ta cũng cư xử rất trẻ trâu, ngốc 

nghếch. Nhưng điều đó hoàn toàn bình thường. Chúng ta cần phải trải qua những giai đoạn 

đó trong cuộc đời, cho chúng ta thêm thời gian để chín chắn hơn, để có được bài học từ những 

sai lầm của mình, lên kế hoạch làm thế nào để kiếm được thật nhiều tiền trong cuộc sống. Để 

tương lai sau này, khi chúng ta chạm ngưỡng 30, chúng ta sẽ có được thế giới trong tầm tay. 

Đối với đàn ông, sức mạnh của chúng ta sẽ bắt đầu lúc 30 tuổi, trong khi phụ nữ đẹp, sức 

mạnh của họ kết thúc năm 30 tuổi. Hầu hết đàn ông không hề biết đến điều này, nhưng bạn 

cần phải hiểu được điều này, bạn cần phải hiểu được sức mạnh tuyệt vời mà mình sẽ có đang 

chờ đợi mình ở tuổi 30. Khi bạn 30 tuổi, nếu bạn trở nên thành công về mặt tài chính, bạn sẽ 

có thể chọn ra bất kỳ người phụ nữ đẹp nào mà mình muốn, nhưng nhắc lại, miễn sao là bạn 

luôn giữ thân hình cân đối và thành công về mặt tài chính. Đấy là tất cả những gì mà bạn cần 



KeoDau.net – Kiếp Ngu Chấm Hết  Người dịch: Phạm Danh 

131 
 

phải làm nếu là đàn ông: Đó là giữ vững quyền lực của mình trong suốt phần đời còn lại, giữ 

vững thân hình cân đối và thành công về mặt tài chính. 

Tuy nhiên, vấn đề mà hầu hết đàn ông đang gặp phải đó là: Hầu hết bọn họ không đi xa được 

đến mức đấy. Hầu hết đàn ông bỏ cuộc quá sớm trong cuộc đời. Hầu hết đàn ông không tận 

hưởng được phong cách sống của một ngôi sao nhạc Rock đang chờ đợi họ ở độ tuổi 30, 40, 

50, chỉ vì họ không thể nào nhìn thấy được xa như vậy trong tương lai. Họ không thể nhìn qua 

được tuổi 20 của mình, trai ở tầm tuổi 20 thường làm những công việc tệ hại ở cửa hàng tiện 

lợi và tìm kiếm những em gái có chút đáng yêu để kết hôn. Họ không suy nghĩ thấu đáo trước 

tương lai. Do vậy họ ném cuộc đời của mình như chiếc khăn tắm quá sớm và cưới cô gái có 

chút đáng yêu đầu tiên đến với cuộc đời họ. Nhưng để tôi nói cho bạn nghe: Những người đã 

sống đủ lâu, những người đã cố gắng cưới những cô bạn đáng yêu cùng lứa từ thời trung 

học. Giờ đây họ đang bị mắc kẹt với những công việc không có lối thoát chỉ để có thể thanh 

toán được mọi hóa đơn hàng tháng mà thôi.  

Có rất nhiều điều đang chờ đón bạn khi bạn già đi. Và thủ thuật ở đây chỉ đơn giản là đừng 

khiến bất kỳ ai mang thai. Thủ thuật là bạn phải có chiến lược làm thế nào để kiếm thật nhiều 

tiền nhất có thể trong lúc bạn còn trẻ, để bạn không phải có kết cục trở thành ông già 50 hay 

60 tuổi đi giao bánh pizza hay bán hàng ở tiệm tạp hóa. Bởi vì bạn biết đấy, những người có 

kết cục như vậy đều mắc y hệt một sai lầm ở tuổi 20: Họ đều khiến bạn gái của mình có thai, 

và khiến mọi ước mơ của mình dội thẳng hết vào bồn cầu. Đừng giống những gã như vậy, 

đừng mắc sai lầm y hệt như họ. Bất cứ khi nào bạn thấy những người lớn tuổi làm những 

công việc tồi tệ, thì có đến 99.9%, đó là bởi vì họ khiến bạn gái mình có thai ở độ tuổi 20, trong 

khi họ chưa hề sẵn sàng, trong khi họ chưa hoàn thành được ước mơ của mình. Đừng để 

điều đó xảy ra với bạn. Đừng hủy hoại cuộc sống của bạn như cách mà họ đã làm, chỉ bởi vì 

phụ nữ đẹp không hề chú ý đến bạn khi bạn còn trẻ. 

Đối với hầu hết nhiều người, các bạn đang nghĩ “Mình sẽ không bao giờ có được phụ nữ đẹp”. 

Bạn thật sự nghĩ rằng “Mình tốt hơn hết nên cưới một em đáng yêu một chút nhưng thích 

mình là được rồi, bởi vì mình có thể chẳng khá lên thêm được”. Nhưng tôi nói cho bạn nghe 

này: BẠN CÓ THỂ nếu như bạn kiềm lại được, nếu như bạn không khiến ai có thai, nếu như 

bạn học được bài học từ mọi sai lầm của mình, nếu như bạn có thể kiếm ra cách để có thật 

nhiều tiền. Nếu bạn có thể làm được những việc như vậy, bạn sẽ có tất cả phụ nữ đẹp đang 

chờ đón khi bạn 30, 40, 50 hay thậm chí là 60 tuổi. Điều này không xảy ra tương tự như phụ 

nữ đẹp. Phụ nữ đẹp già nhanh hơn đàn ông gấp 5 lần. Tất cả những người phụ nữ đẹp đã 

từng phớt lờ bạn đều đang già nhanh hơn bạn gấp những 5 lần. Giá trị của họ giảm mạnh 

trong xã hội gấp tới 5 lần so với đàn ông.  

Không giống như đàn ông, phụ nữ không hề có mỏ vàng khi họ ở độ tuổi 20, mặc dù rất nhiều 

trong số họ dở chứng và toàn hẹn hò với mấy thằng thảm bại. Hầu hết trong số họ không có 

được mỏ vàng về mặt thời gian để lên kế hoạch, để học hỏi từ những sai lầm của mình, để 

chín chắn, để tạo ra tương lai cho chính mình. Họ buộc phải cải thiện ngoại hình ở mức đỉnh 

điểm trong lúc họ còn trẻ, và họ buộc phải làm điều đó trong lúc họ còn chưa chín chắn, chưa 

trưởng thành, họ vẫn chỉ là những đứa bé. Và thử thách cho phụ nữ đẹp đó là cô ta phải lấy 

tất cả mọi thứ mình có thể trong lúc mình còn trẻ, bởi vì cô ta sẽ không bao giờ có được cơ 

hội này thêm một lần nào nữa trong đời mình. Nhưng thật không may, như tôi đã nói, rất nhiều 

trong số họ dở chứng và hẹn hò với mấy thằng thảm hại, rất nhiều trong số họ không chịu suy 

nghĩ thấu đáo về vấn đề này, những thứ mà tôi đang nói với bạn ngay lúc này, rất nhiều trong 

số họ không chịu nghĩ xa hơn về chuyện này cho đến khi họ thật sự mất hết sức mạnh của 

mình và đàn ông không còn chú ý đến họ nữa. 
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Do vậy, nếu bạn là đàn ông trong lúc còn trẻ, trong lúc phụ nữ đẹp trạc tuổi bạn đang phớt lờ 

bạn, thì hãy sử dụng thời gian quý báu này, không phải để kiếm bạn gái, không phải để kiếm 

một em có chút đáng yêu để cưới, mà phải sử dụng thời gian này để lên kế hoạch cho cuộc 

đời bạn, để tập trung vào nó hoàn toàn. Dù bạn có làm gì đi chăng nữa, thì cũng không được 

khiến ai có thai, và chắc chắn luôn là đừng vội kết hôn, hãy hoàn thành mục tiêu của mình 

trước, hãy hoàn thành giấc mơ của bạn trước, sau đó mới ra ngoài kia và tập trung vào mấy 

em hấp dẫn nhất mà bạn có thể thu hút. Và nếu như bạn muốn kết hôn sau quãng thời gian 

cày cuốc, lúc này bạn có cả mội đội quân toàn mấy em trẻ đẹp, hấp dẫn để chọn chứ không 

phải chỉ một cô gái đã từng học chung lớp 11 từ thời trung học, cô gái từng mỉm cười với bạn 

ở hành lang. Đừng vứt bỏ cơ hội của mình để có được cuộc sống tốt hơn cho bản thân như 

mấy em gái trẻ nóng bỏng – những em vứt bỏ cơ hội của mình rồi dở chứng quen mấy thằng 

thảm bại. 

Như tôi đã đề cập, phụ nữ đẹp già nhanh hơn bạn gấp 5 lần. Hãy cứ để họ phớt bạn lúc này. 

Đấy là điều hoàn toàn bình thường. Bạn cần thời gian này để tập trung vào việc: Làm thế nào 

để tạo ra tương lai cho chính mình, làm thế nào để bắt đầu những bước đi của mình ngay bây 

giờ và khẩn trương khiến nó trở thành hiện thực trước khi độ tuổi quyền lực của bạn sắp đến, 

độ tuổi 30, 40 và 50. Do vậy, người phụ nữ xinh đẹp tiếp theo mà bạn gặp, dù cô ta có xinh 

đẹp đến mức nào đi chăng nữa, đừng để vẻ đẹp của cô ta hăm dọa bạn. Hãy luôn biết rằng, 

vì bạn là đàn ông nên bạn sẽ luôn luôn có trong tay lá bài chiến thắng, bạn sẽ luôn luôn có 

quyền lực trong tay, miễn sao bạn chăm sóc tốt cho bản thân cả về mặt tài chính lẫn thể chất, 

bạn sẽ luôn luôn ở vị thế quyền lực.  

Khi phụ nữ đẹp chạm ngưỡng 30 tuổi, quyền lực của họ sẽ chấm dứt. Khi đàn ông chạm 

ngưỡng 30 tuổi, quyền lực của họ chỉ mới vừa bắt đầu. Đừng phá hỏng mọi thứ khi bạn đang 

ở độ tuổi 20 như nhiều gã bạn học cùng lớp hồi còn sinh viên bằng cách ổn định với một em 

chỉ có một chút hấp dẫn, thừa cân bởi vì bạn nghĩ rằng mình không thể nào nỗ lực được hơn 

nữa, bởi vì phụ nữ đẹp đang phớt lờ bạn mỗi ngày. Không, không phải vậy đâu. Độ tuổi 20 

của bạn chỉ là một bài kiểm tra. Đấy là một bài kiểm tra dành cho bạn, để thử thách bạn, để 

bạn chứng tỏ được sự trưởng thành, độ nam tính của mình, để xem liệu bạn có thể vượt qua 

được trở ngại ở độ tuổi 20 mà không khiến ai mang thai, không kết hôn và hoàn thành mục 

tiêu, tham vọng của mình được hay không. Bởi vì có tới 99% những người bạn của bạn từ 

thời trung học và đại học đều không thể vượt qua được thử thách này ở độ tuổi 20, họ gặp 

một chút trở ngại trong chuyện tình cảnh rồi nghĩ rằng “Có lẽ tốt hơn hết mình nên ổn định 

thôi, mình nên kết hôn với một cô nàng có chút dễ thương là được rồi bởi vì mình chẳng thể 

chọn được ai khác nữa”. Đấy là tư duy khan hiếm. Đó là tư duy nghèo nàn. Và những gì tôi 

dạy cho học trò mình đó là không bao giờ được có lối tư duy khan hiếm như vậy, không chỉ 

với phụ nữ mà với mọi thứ trong cuộc sống. Có vô số phụ nữ đẹp ngoài kia đang chờ đợi bạn 

nếu như bạn thành công. Có rất nhiều tiền đang chờ bạn tìm cách kiếm ra, đang chờ bạn lên 

ý tưởng, đang chờ bạn kiếm được công việc tốt hơn, đang chờ bạn tạo nên tiếng vang cho 

bản thân. Tất cả mọi thứ đều đang chờ bạn. Đừng quay lưng lại với nó giống như nhiều gã 

ngoài kia – những gã sợ hãi sự cô đơn, những gã đó sợ rằng họ sẽ có kết cục cô đơn, họ nghĩ 

rằng họ sẽ không bao giờ có được cơ hội để hẹn hò với phụ nữ đẹp bởi vì những thứ họ đã 

xem trên phim ảnh, bởi vì họ không thể nào kiềm chế ham muốn của mình lại. Đừng giống 

như những đứa bạn của bạn. Hãy khác biệt. Hãy là chính mình.  

Bạn có nhiều khả năng để có được những người phụ nữ này, bạn có nhiều tiềm năng để trở 

nên thành công trong cuộc sống. Có rất nhiều thứ đang xếp hàng chờ bạn. Hãy cảm thấy mình 

may mắn khi sinh ra là đàn ông và bạn già đi chậm hơn gấp 5 lần so với tất cả những người 

phụ nữ đẹp. Và nếu như bạn đang ở độ tuổi 20 và tất cả phụ nữ đẹp bằng tuổi đều phớt lờ 

bạn thì điều đấy không sao cả, hoàn toàn bình thường. Bởi vì thế hệ phụ nữ xinh đẹp kế cận 
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đang chờ bạn. Và khi họ đến tuổi 18 và bạn đã 30 tuổi, lúc này bạn đang ở vị thế quyền lực 

rồi, bạn sẽ có thể có được họ và bạn sẽ không cần phải giống như những gã thảm hại suốt 

ngày ngồi ở quầy bar cầu xin phụ nữ chú ý đến mình. Bạn sẽ có quyền lực bởi vì bạn có tiền 

bạc, thể chất của bạn cân đối và tinh thần của bạn ổn định, và tâm trí của bạn vững vàng. Hãy 

nhớ 4 thứ mà tôi đã từng nói bạn cần phải có đó là: tinh thần, thể chất, tâm trí và tài chính. 

Đây là 4 đặc tính phải có ở mỗi một người đàn ông. Với 4 đặc tính này, bạn buộc phải phát 

triển nó chạm đến ngưỡng cực đại. 

Rất nhiều thứ đang chờ đón bạn cho nên đừng trở nên dại dột khi mình đang ở độ tuổi 20. 

Những người phụ nữ này già nhanh hơn bạn gấp 5 lần lận. Bạn đang có quyền lực trong tay, 

đừng cử xử như thể họ có quyền thế vượt trội hơn bạn, mà mọi thứ phải hoàn toàn ngược lại 

mới đúng. Bạn có quyền lực. Bạn có sức mạnh bởi vì bạn là đàn ông và bạn già đi chậm hơn 

gấp 5 lần so với cô ta. Bạn chỉ cần trở nên thành công trong cuộc sống. Bạn chỉ cần có tiền 

bạc trong tay. Một khi bạn có quyền lực trong tay, họ sẽ tự động đến bên bạn mà thôi.  
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BÍ MẬT ĐẶC BIỆT SỐ 1: PHỤ NỮ ĐẸP LÀ SỰ TRẢ ĐŨA NGỌT 

NGÀO NHẤT  

DÀNH CHO NHỮNG CÔ BẠN GÁI CŨ CỦA BẠN 

Hẹn hò với phụ nữ đẹp là sự trả đũa ngọt ngào nhất dành cho những cô bạn gái cũ đã từng 

đối xử thậm tệ với bạn. Hẹn hò với phụ nữ đẹp là cách hữu hiệu nhất mà bạn có thể làm để 

khiến những cô bạn gái cũ phát điên lên, tất nhiên là bên cạnh việc trở nên giàu có nữa. 

Hầu hết những cô bạn gái cũ của bạn, tin hay không thì tùy, dù cô ta có nói cô ta yêu bạn 

nhiều như thế nào đi chăng nữa, thì hầu hết trong số bọn họ đều muốn nhìn thấy bạn thất bại 

trong cuộc sống. Những cô bạn gái cũ không hề muốn mang cảm giác hối hận vì đã lỡ đá bạn 

hay để cho bạn ra đi. Nhìn chung họ muốn thấy bạn có kết cục với một cô nàng mập hơn, kém 

hấp dẫn hơn cô ta.  

Đừng tự đùa với chính bản thân mình nữa. Phụ nữ không phải là những sinh vật dịu dàng, 

đáng yêu hay mỏng manh như nhiều người nghĩ đâu. Phụ nữ thích thú việc nhìn những gã 

mà cô ta đã từng hẹn hò thất bại trong cuộc sống. Những cô bạn gái cũ của bạn không hề 

muốn bạn thành công. Và lý do đó là bởi họ không muốn mang cảm giác hối tiếc đối với quyết 

định của mình khi đá bạn hay để bạn ra đi. Không có bất kỳ cô bạn gái cũ nào muốn thấy bạn 

thành công cả, đó là điều cuối cùng trên đời này mà cô ta muốn thấy và điều đó sẽ ám ảnh cô 

trong suốt quãng đời còn lại khi mà bạn giờ đây đã trở nên thành công, giàu có nhưng bạn 

không còn ở bên cạnh cô ta nữa, và nó sẽ còn khiến cô ta phát điên lên gấp 1000 lần nếu như 

thấy bạn đang hẹn hò với một em trẻ trung hơn, nóng bỏng hơn và thon gọn hơn cô ta, hay 

còn được gọi là Phụ nữ đẹp.  

Không có gì khiến bạn gái cũ của bạn phát điên lên hơn được nữa khi bạn đã thành công 

trong cuộc sống và hẹn hò được với phụ nữ đẹp. Đó là lý do tôi hay nói với các bạn rằng các 

bạn muốn mình phải trở nên thành công, giàu có nhất có thể, không chỉ bạn sẽ có được những 

người phụ nữ đẹp nhất ngoài kia, mà còn khiến bất kỳ cô bạn gái nào đã từng đá bạn, lừa dối 

bạn, phê bình bạn, hủy hoại bạn và nghĩ rằng bạn không thể nào khá hơn cô ta phát điên lên.  

Hẹn hò với phụ nữ đẹp là sự trả đũa ngọt ngào nhất, hay nhất mà bạn có dành cho những cô 

bạn gái cũ đẫ đối xử với bạn một cách thậm tệ. Và nhờ vào những trang mạng xã hội như 

Facebook hay Twitter, giờ đây bạn có thể cập nhật mọi thứ trên đó. Bạn có thể công khai 

những thông tin đó, và hãy đảm bảo rằng cô ta sẽ tìm thấy chúng. Những cô bạn gái cũ rất 

thích theo dõi lén lút bạn trai cũ trên mạng. Họ thích lên Google tìm bạn và xem thử cuộc sống 

của bạn dạo này như thế nào. Những cô bạn gái cũ rất thích suy ngẫm cuộc sống của bạn 

dạo này như thế nào. Bởi giờ đây họ đang bị mắc kẹt với một thằng thảm hại, giờ đây họ đã 

nặng gần 150 kg quá cỡ, giờ đây họ sắp trở thành một bà mẹ đơn thân. Đừng đưa cho bất cứ 

cô bạn gái cũ nào đã đối xử thậm tệ với bạn một sự thỏa mãn nào cả. Hãy ra ngoài kia và trở 

nên giàu có, thành công nhất có thể và hẹn hò với cô nàng hấp dẫn nhất mà bạn muốn, rồi để 

những thông tin, hình ảnh đó lên mạng xã hội cho cô ta thấy được. Sớm muộn gì cô ta sẽ 

Google tên của bạn mà thôi, cô ta chắc chắn sẽ làm điều đó. Và không còn gì khiến cô ta phát 

điên thêm hơn được nữa khi thấy bạn – gã mà cô ta đã từng lừa dối, gã mà cô ta đã đá văng 

ra khỏi cuộc chơi, giờ đây đang quen một em nóng bỏng hơn, thon gọn hơn và trẻ trung hơn, 

giờ đây cô ta không còn ở bên cạnh bạn nữa. Khi cô ta Google tên của bạn và cô ta không 

thấy bức ảnh nào của bạn cùng với một cô nàng 4 hay 5 điểm thừa cân, kém hấp dẫn, cô ta 

không thấy những bức ảnh bạn vẫn còn làm việc ở cửa hàng tiện lợi hay vẫn còn lái chiếc xe 

cà tàng mà lúc còn quen cô ta. Tất cả những việc đó sẽ khiến cô ta nổi điên lên.  

Hãy trở nên thành công, hãy trở nên giàu có và hẹn hò với nhiều phụ nữ đẹp là cách tốt nhất, 

là sự trả thù ngọt ngào nhất mà bạn có thể nghĩ ra dành cho bất kỳ cô bạn gái cũ nào đã từng 
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dẫm đạp lên bạn. Hãy tận hưởng từng giây từng phút khi biết rằng ở đâu đó ngoài kia, bạn có 

một cô bạn gái cũ đang phải đi làm, hoặc phải ở nhà với những đứa trẻ hư hỏng, với thằng 

bạn trai hay thằng chồng thảm hại, tra cứu thông tin về bạn, thấy được những bức ảnh bạn 

đăng trên Facebook và cảm thấy tự bóp chính mình khi đá bạn ra khỏi cuộc chơi lúc trước. 

Đấy là thứ mà bạn muốn. Tôi thấy có nhiều người, rất nhiều gã trai tốt bị hành hạ liên tục bởi 

bạn gái của mình bởi vì họ đang cố tỏ ra tử tế, đang cố làm những điều đúng đắn, đang cố 

chăm sóc cho cô ta. Họ như cái bao cát bị đấm liên tục vào mồm. Họ bị lừa dối, cô ta ngoại 

tình. Họ bị dẫm đạp lên. Và điều này thật sự rất vô lý. Đây cũng là lý do mà bạn thấy nhiều 

phụ nữ hẹn hò với những gã đối xử với họ rất thậm tệ.  

Tôi sẽ nói ngoài lề một chút. Trước đây tôi từng nói rồi, đó là: Hầu hết phụ nữ là rất thích khổ 

dâm, điều đó có nghĩa là họ thật sự thích tận hưởng cảm giác bị đối xử tệ bạc, rác rưởi. Họ 

thật sự thích thú khi có một gã nào đó coi họ không ra gì, coi họ không có chút giá trị nào cả. 

Điều này dẫn chúng ta quay trở lại vấn đề nằm ở trong sâu thẳm sự tự ti mà họ cảm nhận 

được, họ cảm thấy mình không đủ tốt, cho nên họ thích hẹn hò với những gã coi họ như rác 

rưởi, và họ sẽ nổi giận lên những gã đối xử tử tế với họ, những gã thật sự yêu thương họ. 

Trai tốt chỉ đang cố làm những thứ đúng đắn. Và đây là tình huống đáng tiếc và phổ biến nhất 

mà nhiều gã trai tốt bụng ngoài kia đang gặp phải và không được phụ nữ trân trọng. Còn số 

khác không hề tốt cho cô ta chút nào thì cô ta lại cảm giác rằng như thế là còn chưa đủ. Bạn 

thấy đấy, việc của tôi ở đây không phải dạy cho bạn cách để trở thành một thằng đểu cáng. 

Việc của tôi không phải biến bạn thành một thằng đểu cáng. Việc của tôi là khiến bạn chuyển 

mình thành một thằng đàn ông không cần tới phụ nữ, không cần phải phục vụ họ, không cần 

phải sống xoay quanh họ. Đó mới là vũ khí tối thượng để thu hút phụ nữ và giữ được họ bên 

bạn lâu hơn mấy thằng đểu cáng, và điều đó tốt hơn nhiều so với việc trở thành một thằng 

đểu cáng. Bạn cần phải trở thành một người đàn ông. Chấm hết. Tuy nhiên, hầu hết nhiều gã 

trai ngày nay không phải là đàn ông, họ chỉ là những đứa nhóc và thiếu đi rất nhiều sự hướng 

dẫn, giáo dục mà tôi đang đưa cho bạn. Họ thiếu xót đi rất nhiều những bí mật để hẹn hò với 

phụ nữ cực kỳ hấp dẫn mà tôi đang chia sẻ cho bạn ngay lúc này. 

Tóm lại là: Hầu hết những cô bạn gái cũ đã từng đá bạn không hề muốn thấy bạn thành công 

trong cuộc sống, họ muốn thấy bạn thất bại. Họ không muốn thấy bạn hẹn hò với một người 

phụ nữ có vẻ ngoài đẹp hơn cô ta, thon gọn hơn cô ta, trẻ trung hơn cô ta bởi vì họ không hề 

muốn cảm thấy hối hận vì đã lỡ đá bạn. Họ thà thấy bạn thất bại trong cuộc sống dù cho bạn 

có biết điều đó hay là không. Họ muốn nhìn thấy bạn thất bại, bởi vì họ không muốn có cảm 

giác tồi tệ. Họ không muốn hối hận về quyết định đá bạn. Nhưng với tư cách là một người đàn 

ông, đây là nhiệm vụ của bạn, đó là hẹn hò với những người phụ nữ đẹp nhất có thể và trở 

nên thành công nhất có thể. Bạn luôn luôn muốn mình lúc nào cũng tiến lên trong chuỗi thức 

ăn và những cô bạn gái cũ ngoài kia sẽ luôn luôn tra cứu bạn, và bọn họ luôn muốn biết thông 

tin này, họ muốn biết xem có chuyện gì đang diễn ra với bạn, họ cuộn những dòng tin tức và 

chờ đợi sự thất bại của bạn hiện ra, họ cho rằng bạn đã vứt bỏ cuộc sống của mình rồi. Nhưng 

mà đoán xem. Bạn đéo làm vậy. Và giờ là lúc cô ta hối hận vì đã lỡ đá bạn. Đó là thứ mà bạn 

muốn. Đấy là cách đỉnh nhất, là sự trả thù ngọt ngào nhất mà bạn có thể nghĩ ra dành cho 

những cô bạn gái cũ – những người không hề nhìn ra được giá trị của bạn, không hề nhìn 

thấy được tiềm năng của bạn, những người cho rằng bạn kém giá trị, đối xử với bạn như thể 

bạn chả có tương lai gì. Đó là cách đỉnh nhất, sự trả thù ngọt ngào nhất rồi các bạn. Và tôi 

khuyến khích tất cả các bạn hãy ra ngoài kia và trở nên giàu có, thành công nhất có thể và 

hẹn hò với những cô nàng hấp dẫn nhất mình có thể. Hãy sống một cuộc sống tốt và đảm bảo 

rằng tất cả bạn gái cũ của bạn đều biết đến điều này. Hãy đảm bảo tất cả bọn họ biết rằng 

đây là sự trả đũa ngọt ngào nhất mà bạn dành cho cô ta.  
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BÍ MẬT ĐẶC BIỆT SỐ 2: ĐỪNG BỎ CUỘC TRONG VIỆC HẸN HÒ 

PHỤ NỮ ĐẸP  

BẰNG CÁCH KẾT HÔN VỚI MỘT CÔ NÀNG KÉM HẤP DẪN 

Hãy tập trung vào việc kiếm cho mình một công việc tốt hơn. Xây dựng một chiến lược kinh 

doanh mới. Xây dựng thứ gì đó Online. Hãy tập trung vào việc trở nên thành công và bạn sẽ 

có được họ. Chỉ cần ĐỪNG BỎ CUỘC. Đừng ném cuộc đời mình như chiếc khăn tắm và 

đừng nghĩ tới chuyện ổn định sớm. Đừng cảm thấy thoải mái. Hãy tập trung vào việc cải thiện 

đời sống của mình. Hãy tìm kiếm những chỗ mà bạn có thể cải thiện được ngay lập tức. Một 

trong những chỗ dễ kiếm nhất để cải thiện ngay lập tức đó là bắt đầu “dọn nhà”. Hãy xem 

vòng tròn quan hệ bạn bè của mình. Ai đang kiềm hãm bạn? Ai đang cố giữ bạn lại ở trong xô 

như mấy con cua? Điểm thú vị về mấy con cua đó là nếu bạn để một con cua trong xô, con 

cua sẽ không cố gắng để thoát ra, nhưng nếu bạn để nhiều con cua ở trong xô, chúng sẽ cố 

gắng kéo tất cả cùng xuống, chúng sẽ không để cho bất kỳ con nào thoát ra được. Ai đang 

kiềm hãm bạn trong cuộc đời? Ai đang cố ngăn bạn trở nên thành công? Bởi vì đây là chìa 

khóa rất quan trọng để bạn có thể thu hút được phụ nữ đẹp. Hãy tìm ra những ai đang giữ 

chân hay ngáng đường bạn khỏi việc thành công, những ai không giúp đỡ bạn hay mỗi khi 

bạn có ý tưởng gì đó mới, họ đều cố gắng triệt hạ nó.  

Nhân tiện thì tôi muốn nói thêm đó là bạn nên giữ ý tưởng cho riêng bản thân mình. Đừng cho 

ai biết cả. Khi bạn có một ý tưởng tuyệt vời hay bạn hào hứng về thứ gì đó, đừng có chạy ra 

ngoài đường và kể hết cho mọi người biết (bởi vì đó là điều mà hầu hết mọi người đều làm): 

Họ ra ngoài và nói cho người khác nghe ý tưởng của mình, họ nói với hàng xóm, họ nói với 

gia đình, họ nói với đồng nghiệp. Điều tiếp theo bạn cũng đoán được rồi đấy, họ đã tự nói ra 

ý tưởng của mình, họ đã tự vắt kiệt trí tuệ của mình cho người khác biết trong khi tốt hơn hết 

là họ nên giữ nó cho riêng bản thân, và kết cục là họ tự giết chết luôn ý tưởng của chính mình. 

Hãy tập trung vào việc biến ý tưởng đó trở thành hiện thực. Hãy để nó tự lên tiếng. Bạn không 

nên nói thay nó. Hãy để sự thành công của bạn lên tiếng. Nếu đó là một ý tưởng tuyệt vời, nó 

sẽ tự chứng minh được. Nó có vận hành được hay không? Thị trường có muốn nó không? 

Nó sẽ tự nói lên được.  

Đây là chiếc chìa khóa cực kỳ quan trọng để có được phụ nữ hấp dẫn. Và lý do tại sao tôi nói 

những điều này là vì: Phụ nữ có ngoại hình trung bình, tầm thường sẽ không thúc đẩy bạn 

làm điều đó. Họ sẽ có xu hướng khiến bạn cảm thấy thoải mái, hài lòng với vị thế hiện tại của 

mình, bạn sẽ mãi ở vị trí công việc tầm thường của mình, bạn không cần phải cố gắng làm gì 

nữa cả. Benjamin Franklin cũng đã từng nói “Hầu hết đàn ông chết ở tuổi 25, nhưng chúng ta 

không chôn họ cho đến khi 75 tuổi”. Ý của ông ấy là sao? Ý của ổng là hầu hết nhiều gã đã 

bỏ cuộc ở tuổi 25 rồi. Họ kết hôn. Họ ổn định. Họ cảm thấy thoải mái. Từ độ tuổi 25 cho tới 

ngày chôn, họ thật sự đã chết rồi. Chúng ta chỉ chờ để chôn họ mà thôi. Đừng giống những 

gã như vậy. Đừng ném cuộc đời phung phí như thế. Đừng vứt bỏ cơ hội của mình. Và cơ hội 

này còn gấp bội nếu bạn còn đang ở độ tuổi 20. Những chàng trai đang ở độ tuổi 20 cần phải 

được giáo dục rất nhiều. Đối với những bạn đang ở độ tuổi 20, đừng mắc phải sai lầm nghiêm 

trọng nhất mà gần như những người trạc tuổi bạn mắc phải đó là: Kết hôn và ổn định với một 

cô nàng kém hấp dẫn, thừa cân. Bởi vì phụ nữ đẹp hiện tại đang phớt lờ bạn. Họ không thèm 

nói chuyện với bạn, bởi vì bạn chưa thành công. Và họ biết điều đó. Bạn vẫn chưa trưởng 

thành. Đừng trở nên chưa trưởng thành mà lại ổn định với một người phụ nữ mà bạn không 

hề bị thu hút. Cô ta sẽ trở thành một “bạo chúa” ngang ngược sau đó mà thôi, tất cả bọn họ 

đều vậy.  

Bạn cần phải tin tưởng vào bản thân mình. Hãy thúc đẩy bản thân nhiều hơn. Chứng tỏ sự 

trưởng thành của mình. Chứng tỏ sự chững chạc của mình, rằng bạn có thể làm được và bạn 
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có thể tạo dựng một cuộc sống mà bạn vô cùng tự hào, tạo dựng một cuộc sống mà phụ nữ 

đẹp rất muốn là một phần trong đó. Tất cả bọn họ đều muốn trở thành một phần trong cuộc 

sống của một gã thành công về mặt tài chính, trí tuệ, tâm trí và thể chất. Đó như là một chàng 

trai trong mơ của bất kỳ người phụ nữ đẹp nào. Đối với họ, điều đấy mới tương xứng. Đó là 

điều tốt nhất mà vẻ đẹp của họ có thể thu hút. Và nếu như bạn đạt được những loại thành 

công đó, bạn xứng đáng có được họ. Bạn xứng đáng có được họ và bạn sẽ có được họ, chỉ 

cần đừng bỏ cuộc. Đừng từ bỏ.  

Đừng để bị phân tâm bởi tất cả đám người ngoài kia hay tất cả những thứ phiền nhiễu trong 

đời bạn, những lời nói rằng bạn phải làm thế này, bạn phải làm cái kia. Hãy sử dụng bản năng 

của mình và tắt hết những tiếng ồn đó đi, tắt hết TV và hoàn thành công việc của mình. Hãy 

ngừng chú ý đến những bộ phim cứ liên tục truyền bá ngày càng nhiều những thông điệp, để 

khiến bạn tin rằng mẹ đơn thân là người hùng và đàn ông là lũ xấu xa. Hãy ngừng nghe theo 

tất cả những thứ đó. Ngừng lãng phí thời gian của mình. Ngừng chơi game. Ngừng ngay tất 

cả những việc làm mà nó không giúp bạn có được phụ nữ đẹp. Ngừng trốn tránh khỏi thực 

tại. Tất cả những điều đó đều là chủ nghĩa trốn tránh hiện thực mà thôi, nó không giúp bạn 

khá hơn đâu. Nó chỉ cung cấp cho bạn vẻ ngoài bóng bẫy, nó chỉ khiến lượng đường trong 

bạn cao lên chứ nó không hề kết dính tới thực tại, thứ duy nhất dính vào thực tại đó là những 

thứ mà bạn tạo ra được từ bên trong mình, những thứ từ sâu bên trong. 

Đây là những thứ mà bạn sẽ cần để trở nên thành công, đây là chiếc chìa khóa mà bạn sẽ 

cần để trở nên thành công, để có được một công việc tốt hơn hay tự xây dựng một kế hoạch 

kinh doanh của chính mình – thứ mà cực kỳ dễ dàng ngày nay nhờ vào Internet. Bạn có thể 

xây dựng thứ gì đó Online trong vòng 1 ngày và có thể vận hành ngay trong ngày mai. Bạn có 

thể vận hành trên Website và tạo một tài khoản PayPal để thực hiện việc thanh toán. Mọi thứ 

trở nên rất dễ dàng. Tất cả những gì bạn cần là sản phẩm. Thứ gì đó mà thị trường muốn, và 

rao bán nó, bán sạch bách nó. Bạn chỉ cần trở nên thành công. Gì cũng được, làm bất cứ thứ 

gì bạn cần để tìm ra nó. Nếu bạn chưa biết sản phẩm gì, nếu bạn chưa thành công, bạn cần 

phải tìm kiếm từ trong tâm can, từ trong tim gan của mình. Bạn đam mê làm thứ gì nhất? Thứ 

gì dẫn lối bạn? Bạn thích làm việc gì nhất? Bạn biết rành về thứ gì nhất? Và hãy ra ngoài kia 

rồi tạo ra sản phẩm xung quanh điều đó. Hoặc nếu như bạn không có sản phẩm của riêng 

mình thì hãy tìm đến những sản phẩm đã phổ biến sẵn. Quan trọng là cách bạn tiếp thị, quảng 

cáo nó mà thôi. Có rất nhiều sản phẩm rác rưởi ngoài kia với cách tiếp thị tuyệt vời khiến cho 

nó được bán ra rất nhiều. Lại có những sản phẩm rất tuyệt vời nhưng không bao giờ ra nổi thị 

trường bởi vì khâu quảng cáo, tiếp thị quá tệ. Nếu như bạn không phải là một doanh nhân, 

nếu bạn không muốn bắt đầu tự vận hành kinh doanh của riêng mình bởi vì có rất nhiều việc 

phải làm, nhiều thứ liên đới vào, nhiều rủi ro, nếu như bạn không muốn làm thế và bạn chỉ 

muốn cố gắng thăng tiến trên nấc thang trong công ty hay bạn muốn có một công việc khác 

kiếm ra nhiều tiền hơn, thì bạn cần phải tìm đến nơi có tiền. Bạn cần phải thêm chút gia vị 

trong lý lịch nghề nghiệp của mình. Bạn cần phải nói với người chủ những gì mà họ muốn 

nghe. Và đừng cảm thấy tồi tệ về việc đệm lý lịch nghề nghiệp của mình. Nhiều người hay nói 

“Đừng đệm lý lịch của bạn, đó là việc làm phi đạo đức, đừng làm thế”. Đâu có nghĩa là bạn 

nói dối họ hoàn toàn đâu. Thật ra không có gì sai cả khi bạn bơm thêm một chút trong lý lịch 

của mình, cho nó thêm một chút mù tạc lên đó, bởi vì tất cả những người mà bạn đang cạnh 

tranh để có việc làm đều đang làm việc y hệt như vậy. Và nhà tuyển dụng họ thừa biết điều 

này. Một vài học trò của tôi từng là nhà tuyển dụng và họ nói với tôi y hệt như thế, đó là họ đã 

biết trước rằng 70% những gì trên lý lịch của ứng viên có thể là bịa đặt, nhưng tất cả những 

gì mà họ quan tâm đó là liệu họ có thể bán lại ứng viên đó cho những người chủ hay không. 

Và để xem liệu ứng viên đó đủ độ bóng bẩy và sắc sảo để vượt qua được điều đó (bởi vì nhà 

tuyển dụng sẽ không được hoa hồng nếu như ứng viên không được tuyển) hay không. Về cơ 
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bản thì thế này, ứng viên có thể đến phỏng vấn với một lý lịch nghề nghiệp hoàn hảo, và tất 

cả thông tin trên đấy có thể đều là sự thật, nhưng nếu như ứng viên trông có vẻ không phù 

hợp và nhà tuyển dụng không thấy được rằng anh ta có thể vào và làm tốt công việc, thì điều 

đó không quan trọng với nhà tuyển dụng nữa, anh ta vẫn có thể bị loại. Mặt khác, nếu như lý 

lịch của bạn nhìn là biết bơm thêm vào rồi, một chút mù tạc nè, một chút Steriod, một chút 

đệm, và bạn trông rất vừa với vị trí được tuyển, bạn biết bạn đang nói gì, bạn cho nhà tuyển 

dụng thấy được rằng bạn có thể vào và làm tốt công việc, bạn hào hứng và sẵn sàng, bạn biết 

cách tiếp thị và chào bán bản thân. Lúc này, họ sẽ thúc đẩy giúp bạn. Và khi bạn được thuê, 

họ sẽ có được phần hoa hồng to tổ bố. Và còn tùy thuộc vào loại công việc, họ có thể nhận 

được hoa hồng tới 6 con số. Hoa hồng càng cao khi họ có thể khiến ai đó được thuê với vị trí 

cao, và tôi đang chỉ dạy các bạn những điều này bởi vì đây là phần việc trở nên thành công 

về mặt tài chính.  

Hãy học hỏi, biết thêm về tiền bạc, học thêm cách để đầu tư, nơi để đầu tư, nơi để bạn bỏ tiền 

của mình vào để từ đó kiếm thêm nữa. Chỉ cần bạn đừng bỏ cuộc. Đừng bỏ cuộc. Đừng từ 

bỏ. Đừng bỏ cuộc rồi bắt đầu làm những công việc đào ống cống trên đường hay đi giao hàng, 

làm bảo vệ. Những thứ đó chỉ dành cho những gã đã bỏ cuộc, đó là những gã đã lỡ khiến bạn 

gái mình có bầu. Giờ đây họ bị mắc kẹt trong chính công việc của mình. Đó là những gã đã lỡ 

dính vào những cô nàng tiệc tùng, hay như nhiều kỳ cựu trong làng PUA cũng đã lỡ khiến 

những cô nàng tiệc tùng có thai rồi ôm hận. Chỉ cần bạn đừng bỏ cuộc.  

Hãy tin tưởng vào bản thân mình. Người duy nhất tin tưởng vào bạn chỉ có chính bạn mà thôi. 

Cũng đừng quay sang gia đình, mong đợi sự hỗ trợ từ anh chị em hay bất kỳ thứ gì, dẫu cho 

họ sẵn sàng giúp đỡ thì bạn cũng đừng mong đợi nhiều vào đấy, chỉ dựa vào chính mình mà 

thôi. Đây cũng là tất cả những phần việc để trở thành một người đàn ông, đó là trở nên tự 

chủ, trở nên độc lập, không dựa dẫm bất kỳ ai ngoại trừ chính bản thân mình. Hãy sử dụng 

bản năng. Thúc ép bản thân. Hãy học cách thúc đẩy bản thân. Hãy học cách chào bán bản 

thân. Hãy học cách tiếp thị bản thân. Hãy học cách đóng gói bản thân. Để bạn có thể có giá 

trị trên thị trường. 

Đây là những bước đi để bạn trở nên thành công nếu như bạn chưa thành công. Và khi bạn 

đã thành công sau khi bạn đã làm ra thứ gì đó thành hiện thực, sau khi bạn cày nát cả đít, thì 

hãy ra ngoài kia và có được những cô nàng xinh đẹp nhất có thể, bởi vì bạn xứng đáng có 

được họ. Bạn sẽ sống một cuộc sống tốt đẹp mà mình có thể tạo dựng được bởi vì bạn xứng 

đáng với điều đó. Bạn kiếm được nó, bạn xứng đáng có nó. Chỉ cần đừng bỏ cuộc. Hãy tạo 

dựng một cuộc sống cho bản thân để bạn có thể tự hào về nó, một cuộc sống mà bạn thật sự 

muốn sống. Hãy thiết kế cuộc sống theo ý muốn của mình. Bạn cần phải từ bỏ những người 

bạn từ thời trung học đi, từ bỏ tất cả những người bạn từ thời đại học nếu họ không đi chung 

đường với mình nữa, và cũng đừng cảm thấy tồi tệ vì điều đó. Họ là những người trưởng 

thành, họ cũng cần phải tự chăm sóc cho chính mình. Bạn cần phải tách biệt bản thân ra khỏi 

những người có tầm nhìn, kỳ vọng thấp trong cuộc sống. Họ cần phải tự có trách nhiệm với 

chính cuộc sống của mình. Việc của bạn không phải là cứu rỗi họ. Việc của bạn là phải tự cứu 

lấy chính mình trước, rồi sau đó mới cứu những người khác.  

Hãy bắt đầu kết nối với những người thành công hơn bạn, hãy bắt đầu lắng nghe những người 

thành công hơn bạn, hãy bắt đầu phản chiếu những người mà bạn muốn mình trở thành, hãy 

ngừng thần tượng tất cả đám diễn viên, bạn biết đấy, một vấn đề nhức nhối lớn trong xã hội 

ngày nay đó là chúng ta thần tượng hóa đám diễn viên, nhất là ở Hollywood. Bọn họ thật sự 

đã làm những gì? Bọn họ đéo làm được cái mẹ gì cả. Bạn biết bạn nên thần tượng ai không? 

Bạn nên thần tượng doanh nhân, những doanh nhân thành đạt. Đó mới là những người bạn 

nên thần tượng. Rất nhiều đám diễn viên, đám người nổi tiếng và siêu sao thể thao, bạn có 

biết bao nhiêu lần đám người này nổi cộm trên Yahoo News sau khi sự nghiệp của bọn họ kết 
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thúc không? Sau 5 đến 10 năm, bọn họ đều có cùng một câu chuyện, đó là: Bọn họ bị phá 

sản hay đang phải bán những dinh thự của mình. Giờ thì họ không thể nào có thêm vai diễn 

nữa. Tôi cũng hay đề cập đến vấn đề này đó là: Rất nhiều diễn viên, vấn đề của mỗi diễn viên 

đó là họ phải luôn lăn lộn để có được vai diễn, bạn phải luôn có hợp đồng để tránh việc trở 

nên bị phá sản. Cũng giống y hệt như nhiều vận động viên. Tại sao tất cả bọn họ lại có kết 

cục bị phá sản? Bạn cũng thấy đấy, họ đều kể một câu chuyện, một gã từng kiếm được 60 

triệu đô xong giờ vô gia cư luôn. Nghe thật điên rồ. Bạn sẽ không bao giờ nghe điều đó từ 

những doanh nhân thành đạt. Bạn sẽ không bao giờ nghe “Xem kìa, cựu triệu phú tự thân giờ 

đây đã vô gia cư”. Bạn sẽ không bao giờ nghe được câu chuyện đó. Không bao giờ. Bạn biết 

tại sao bạn không bao giờ được nghe không. Bởi vì doanh nhân thành đạt họ biết Làm thế 

nào để tự đứng dậy trên chính đôi chân của mình. Bạn có thể để họ ở ngoài đường, bạn có 

thể lấy hết tất cả tiền bạc của họ và cho họ những người hàng xóm tồi tệ nhất có thể. Nhưng 

chỉ 1 vài năm thôi, họ sẽ quay trở lại, thậm chí còn nhanh hơn nữa, họ sẽ tự đứng lên được 

bằng chính đôi chân của mình, bởi vì họ biết cách để kiếm ra tiền bạc, họ biết cách làm thế 

nào để tạo ra cơ hội từ con số 0. Đây mới chính là những người đàn ông mà bạn nên thần 

tượng, đây mới chính là những người đàn ông mà bạn nên phản chiếu bản thân mình. Tất cả 

đám diễn viên và siêu sao thể thao, nhất là diễn viên, tôi cảm thấy rất bối rối không hiểu tại 

sao nhiều người trong số chúng ta lại đi bơm cái tôi thêm cho đám này, các bạn hãy nhìn kỹ 

xem bọn họ đang làm gì, nghiêm túc đấy, bọn họ thật sự đang làm những gì? Bọn họ sản xuất 

ra những thứ phi đạo đức. Bọn họ sản xuất ra những thứ hư hỏng. Bọn họ sản xuất ra những 

thứ phá nát xã hội, và bọn họ còn đi thuyết giáo những thứ này nữa. Bọn họ là phần tử xấu 

trong xã hội, thế nhưng lại có rất nhiều người tôn thờ họ bởi vì những bộ phim mà họ đóng, 

những nhân vật mà họ diễn. Rồi chúng ta còn có thêm những TV show nơi mà bọn họ làm ra 

toàn bộ tiểu sử của diễn viên, như nơi mà bọn họ bắt đầu, từ những rạp chiếu phim nhỏ rồi 

sau đó tiến lên, rồi vươn ra được Hollywood bằng chính thực lực của bản thân. ĐÉO CÓ CÁI 

QUẦN QUÈ GÌ TO TÁT HẾT Á. Tôi nhìn vào họ và ngẫm lại những ngôi sao từ những năm 

1980, thậm chí 1990. Nhìn xem, giờ bọn họ chả còn đồng xu nào cả, bởi vì đâu còn vai diễn 

nào cho họ nữa.  

Hãy chọn doanh nhân, hãy chọn doanh nhân thành đạt. Anh ta luôn biết cách để kiếm ra tiền 

bạc và rất nhiều trong số họ cũng đã mắc sai lầm từ lần này sang lần khác. Họ có bị phá sản. 

Nhưng chuyện gì xảy ra sau đó? Họ có lên TV rồi khóc bài ca tội nghiệp tôi quá không? Không. 

Họ tự đứng dậy và tìm ra cách để quay trở lại. Họ tìm ra hướng đi khác. Họ nhìn ra cơ hội mới 

và họ hối hả, họ ra ngoài và họ khiến mọi thứ xong xuôi. Không viện cớ. Bạn biết tại sao 

không? Bởi vì họ là đàn ông. Đây mới là những người mà bạn nên ngưỡng mộ. Đây mới là 

những người mà bạn nên noi theo mà học hỏi, chứ không phải diễn viên. Được chứ. Không 

phải đám diễn viên Hollywood chúa hề. Bọn họ chả làm được cái vẹo gì cả. Bọn họ chả làm 

gì để giúp đỡ cho xã hội. Doanh nhân thành đạt, họ tạo ra việc làm. Họ là những người sáng 

tạo, họ làm cho quốc gia trở nên thịnh vượng, họ tạo ra của cải. Đó mới là thứ mà chúng ta 

cần. Họ đang làm những thứ tuyệt vời cho xã hội. Họ quyên góp từ thiện bởi vì họ có tiền để 

làm được điều đó. Họ mới là những người mà chúng ta cần phải nhìn nhận và noi theo. Họ là 

những người đàn ông mà bạn cần phản chiếu chứ không phải diễn viên, không phải vận động 

viên. Đối với vận động viên thì chúng ta có thể giữ họ ở vị thế cao hơn diễn viên bởi vì để trở 

thành vận động viên, chúng ta cần nỗ lực rất nhiều, cần rất nhiều sự đấu tranh, cam kết, khó 

khăn buộc bạn phải vượt qua. Tuy nhiên, thậm chí cho dù họ là vận động viên tuyệt vời như 

thế nào đi chăng nữa thì bọn họ cũng không thật sự tốt trong khoản đầu tư tiền bạc hay học 

cách nắm bắt cơ hội từ con số 0. Để trở thành một vận động viên, bạn chỉ cần có kỹ năng mà 

bạn cần phải có, sẽ tốt hơn nữa nếu đó là kỹ năng mà bạn được ông trời phú cho, nhưng để 

trở thành một doanh nhân ra ngoài kia và tạo ra tài sản từ con số 0, thì đó là một việc rất phi 

thường. Đó là một kỹ năng phi thường. Và tôi nghĩ mỗi người trong chúng ta, tôi thật lòng 
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muốn các bạn nên học kỹ năng đó, chính là: Làm thế nào để kiếm tiền. Làm thế nào để tạo ra 

cơ hội từ con số 0. Làm thế nào để gấp rút làm được điều đó. 

Đừng bỏ cuộc. Khi bạn trở nên thành công, bạn sẽ có được những người phụ nữ hấp dẫn 

nhất ngoài kia và hãy nhìn những gã thành công về mặt tài chính mà xem, bọn họ có được 

những người phụ nữ nóng bỏng nhất. Tôi chưa bao giờ thấy một gã giàu có, thành công lại 

cặp kè cùng một cô nàng thừa cân cả. Bạn có bao giờ thấy một gã rất giàu có và thành công 

lại hẹn hò với phụ nữ béo không? Không, bạn chưa bao giờ thấy và bạn cũng sẽ không bao 

giờ thấy đâu. Bởi vì những gã giàu có, thành công sẽ chọn lấy những em nóng bỏng, trẻ 

trung và thon gọn nhất. Bọn họ có những lựa chọn theo ý mình, bọn họ có được thứ bọn họ 

muốn. Bạn muốn mình ở được vị trí như vậy? Bạn muốn mình trở nên thành công? Hãy tắt 

hết những sự xao nhãng đi. Tắt hết TV đi. Ngừng xem và nghe theo những bộ phim 

Hollywood. Ngừng tôn thờ đám diễn viên mà hãy noi gương doanh nhân. Hãy bắt đầu nhìn 

vào những doanh nhân khiến mọi thứ trên đời này xuất hiện, những người biết tạo ra cơ hội 

từ con số 0, những người bắt đầu từ con số 0 và trở thành triệu phú trong vòng 1 năm. Đó là 

những gì mà bạn muốn mình làm. Bạn muốn mình học được nhiều kỹ năng để có thể đạt 

được điều đó và sớm hay muộn gì bạn cũng sẽ có được những người phụ nữ tốt nhất ngoài 

kia. Chỉ cần nhớ cho tôi một điều: ĐỪNG BỎ CUỘC.  
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BÍ MẬT ĐẶC BIỆT SỐ 3: HÃY CHO MỌI NGƯỜI THẤY NHỮNG 

BẰNG CHỨNG XÃ HỘI TRÊN FACEBOOK VÀ HỒ SƠ LINKEDIN 

CỦA BẠN 

Bạn muốn chắc chắn rằng mạng xã hội của mình, cụ thể là Facebook và LinkedIn, là những 

bằng chứng xã hội “được trưng ra” cho phụ nữ hấp dẫn.  

Ý tôi là sao? Ý của tôi là: Bạn muốn khiến những công cụ đó thu hút phụ nữ đẹp cho bạn. Tại 

sao ư? Tại vì khi bạn gặp gỡ nhiều phụ nữ hấp dẫn, bọn họ sẽ Google (tra cứu) bạn. Đấy là 

điều mà mọi người vẫn hay làm, đúng chứ: Chúng ta Google lẫn nhau. Và trang web đầu tiên 

hiện lên sau khi bấm kết quả sẽ là những trang mà tôi hay gọi là: Những trang web có thẩm 

quyền, đáng tin cậy. Những trang web này thường là Facebook và LinkedIn. Đây là sẽ thường 

là 2 trang đầu tiên xuất hiện sau khi bấm tìm kiếm (Giả định rằng bạn không có trang web của 

riêng mình nhé).  

Thứ đầu tiên mà phụ nữ nhìn thấy được là hồ sơ Facebook và LinkedIn của bạn, và bạn muốn 

đảm bảo rằng chúng sẽ thu hút phụ nữ đẹp giúp bạn. Bạn không muốn lãng phí cơ hội thông 

qua công cụ đắc lực này đâu, tin tôi đi. Rất nhiều người không hề nhận ra được sức ảnh 

hưởng của những công cụ này, chúng giúp bạn làm những phần công việc tương đối nặng 

nhọc đấy. 

Khi một cô nàng hấp dẫn Google bạn, bạn sẽ muốn đưa cho cô ta thêm nhiều lý do, nhiều sự 

hào hứng hơn nữa để chạy theo bạn. Bạn muốn phóng chiếu ra cho cô ta biết rằng: Bạn là 

một người có nhiều niềm vui, có một cuộc sống thành công, bạn có nhiều phụ nữ đẹp trong 

đời. 

Đừng giống như mấy thằng nghiệp dư nghĩ rằng: Nếu cô ta thấy bạn đã ở bên cạnh một người 

phụ nữ khác, thì cô ta sẽ không còn hứng thú nữa và cô ta sẽ không muốn đuổi theo bạn nữa, 

bởi vì cô ta nghĩ là bạn đã được “lấy đi” mất rồi. Đấy là những gì mà mấy gã không hẹn hò 

được với phụ nữ đẹp suy nghĩ. Đấy là cách mà bọn họ nghĩ và đấy là lý do tại sao họ không 

hẹn hò phụ nữ đẹp được, chính vì thế mà mọi hành động của họ toát lên vẻ sợ sệt, họ giấu 

bất cứ tấm ảnh nào mà bản thân chụp với một người phụ nữ khác. 

Bạn không hề muốn làm vậy. Bạn muốn phóng chiếu cho cô ta thấy rằng: Bạn có nhiều phụ 

nữ trong cuộc đời mình, rất rất nhiều, thậm chí toàn là phụ nữ đẹp. Đặc biệt, nếu bạn có những 

cô bạn có ngoại hình nóng bỏng, thì hãy chụp hình cùng họ, không quan trọng tấm hình đó 

được chụp từ lúc nào, miễn lúc đó họ xinh đẹp là được. Sau đó, hãy đăng nó lên mạng xã hội 

của mình cho người khác thấy. 

Ngoài ra, bạn muốn đăng những tấm ảnh mà bản thân đang làm những thứ hào hứng, những 

thứ mà phụ nữ yêu thích. Vậy, phụ nữ yêu thích những gì? Họ thích những thứ liên quan đến 

du lịch, đến Vegas... Bạn sẽ muốn đăng những bức ảnh mà bản thân liên quan đến nó, những 

bức ảnh như đang sống trong một cuộc sống thượng lưu, tràn đầy niềm vui, tự phát, không 

gò bó. Đó là những thứ mà bạn muốn đăng về mình. Bên cạnh chủ đề đó, chúng ta cũng nên 

cân bằng một chút thông qua những bức ảnh bạn đang làm việc, bạn đang làm thứ gì đó một 

cách say sưa, nghiêm túc, có trách nhiệm, có những người đang nhìn về phía bạn để có được 

câu trả lời. Đây chỉ là những thứ cơ bản mà bạn muốn phóng chiếu trên hồ sơ của mình thôi 

nhé, và nãy giờ chỉ liên quan đến Facebook, còn với hồ sơ bên LinkedIn thì đấy là một môi 

trường khác, chúng ta sẽ đến phần đấy trong giây lát. Nhưng riêng với mạng xã hội Facebook, 

thì phụ nữ chủ yếu vẫn sẽ chỉ chăm chú vào mấy tấm hình cuộc sống xã hội của bạn mà thôi. 

Thống nhất vậy nhé, bạn sẽ muốn đăng những tấm ảnh bản thân đi du lịch hay đến Vegas. 

Làm những thứ bạn yêu thích mà phóng chiếu ra được 3 thứ: Không gò bó, vui vẻ và hào 
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hứng. Bạn muốn phóng chiếu những thứ khiến bạn trông trải đời, kinh nghiệm, như thể bạn 

đã từng đi du lịch khắp mọi ngóc ngách trên trái đất và xem đấy chuyện dễ vãi nồi (ez game). 

Tưởng tượng như thể James Bond (điệp viên 007) tự tạo ra nick Facebook riêng vậy, chỉ đăng 

những tấm ảnh ở khắp mọi nơi trên thế giới trong lúc đang làm nhiệm vụ bất khả thi, đến 

những nơi kỳ lạ, bí ẩn, những nơi xa lạ, mới mẻ, những nơi mà phụ nữ thèm khát trở thành 

một phần trong chuyến hành trình. Bạn cũng sẽ muốn phóng chiếu y hệt những điều đó. Được 

chứ ! 

Giờ thì tới phần Like mấy cái trang Fanpage trên Facebook. Có rất nhiều thứ để bạn bấm nút 

Like trên Facebook cho nên bạn phải làm điều đó một cách có chiến thuật đàng hoàng. Đừng 

chỉ Like một cách vô tội vạ và Like những thứ bạn rất thích thú. Bạn không hề muốn hồ sơ của 

mình như vậy đâu, nó thể hiện sự lười biếng chứ không phải một người luôn có chiến thuật 

trong đầu. Bạn muốn sử dụng hồ sơ Facebook của mình là một công cụ hữu hiệu như nó vốn 

có, và đưa tiềm năng của nó tới cực đại. Mục tiêu mà bạn đặt ra là nó phải khiến cho bạn trở 

nên dễ dàng hơn, để bạn đỡ phải cực nhọc trong việc thu hút phụ nữ đẹp. Khi phụ nữ thấy 

được những bức ảnh mà bạn đang làm những thứ tuyệt vời trên trang cá nhân, bạn phải khiến 

họ thốt lên “Anh chàng này trông trưởng thành quá, đã thế lại còn rất vui vẻ, thành công …”. 

Đấy, nó khiến cho công việc của bạn trở nên dễ dàng hơn, bạn không cần phải trực tiếp nói 

ra với cô ta những điều như vậy. Bạn không cần phải nói với cô ta về nơi bạn sống, bạn lái xe 

gì hay kể về những chuyến đi chơi tuyệt vời mà bạn có. Nó tự nói thay cho bạn. Phụ nữ sẽ tự 

thấy được phong cách của bạn qua những bức ảnh và những thứ bạn Like, và bạn muốn phản 

chiếu những thứ đó, bạn muốn Like những trang liên quan đến: Xa xỉ, Sang trọng, Du lịch, 

Vegas. Bạn sẽ Like những trang như thế. Đừng Like những Fanpage như: Pokemon 

Cardgame, Rockstar Videogame, Grand Theft Auto Fan. Đừng Like những trang như thế bởi 

vì nó sẽ khiến bạn trông như một cậu bé mới lớn. Đừng làm thế. Ngoài ra cũng nên để ý đến 

việc Like những bộ phim trên mạng xã hội, bạn cũng phải nên có chiến lược một tí. Hãy chọn 

ra vài bộ phim, có thể 1 hoặc 2 liên quan đến sự nam tính, lấy James Bond là một ví dụ hoàn 

hảo. Like phần phim Casino Royale chẳng hạn (một bộ phim hoàn hảo cho sự nam tính). Bạn 

muốn cấy vào đầu phụ nữ những cảnh tượng, những hình ảnh cao siêu về những thứ mà bạn 

đang trưng ra, những thứ bạn đang đại diện, bởi vì nó cũng sẽ là những thứ đại diện cho cô 

ta khi cô ta đồng ý hẹn hò với bạn. Hãy nhớ rằng, phụ nữ sẽ phản chiếu con người bạn. Và 

đây là lý do tại sao hầu hết phụ nữ đẹp không thích hẹn hò với mấy thằng thảm bại, mấy thằng 

chả có tương lai, chả có tham vọng bởi vì nó sẽ phản chiếu lên họ từ những thứ mà thằng đó 

có. Họ không muốn hẹn hò với những gã vừa rẻ tiền vừa nghèo mạt bởi vì nó sẽ khiến họ 

trông rẻ tiền và nghèo mạt. Do vậy, hãy luôn luôn nhớ rằng bạn luôn luôn phản chiếu lại cô ta. 

Khi phụ nữ thấy được trang Facebook cá nhân của bạn. Bạn muốn sử dụng công cụ đó để 

khiến cô ta bị bạn thu hút hơn nữa, đồng thời giảm thiểu khả năng cô ta sẽ Flake (hẹn xong 

rồi biến mất) bạn. Điều cuối cùng trên đời này mà bạn muốn làm là khiến trang Facebook cá 

nhân của mình chống lại mình. Nếu bạn là những gã hay nói những thứ liên quan đến Chính 

trị trên mạng xã hội, hay Like mấy cái diễn đàn trái chiều hoặc bình luận những câu đại loại 

như “Tôi ghét Fox News, bọn họ là lũ xấu xa” cùng mấy thứ liên quan khác, thì điều này sẽ 

làm cho bạn trông rất tệ trong mắt phụ nữ. Nó làm cho bạn trông giống như một kẻ quá bận 

rộn bàn tán chính trị mà không lo tập trung làm ăn hay phát triển sự nghiệp. Bỏ đi nhé anh 

bạn. Bạn sẽ chỉ muốn Like những thứ phản ánh được thông điệp: Một gã nào đó sống một 

cuộc sống mà phụ nữ đẹp muốn trở thành một phần trong đấy. 

Giờ thì đến lượt những chiếc phương tiện mà chúng ta nên quan tâm. Xe hơi Range Rover 

ư? Like ngay. Những thứ bạn Like sẽ xuất hiện lên trên hồ sơ. Một khi bạn bấm Like vào đâu 

đó, cô ta có thể xem và thấy được thứ bạn đang quan tâm bởi đơn giản là cô ta rất tò mò về 

bạn. Cô ta muốn biết bạn đang chú ý đến điều gì, bạn nghe thể loại nhạc nào, bạn thích những 
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thứ như thế nào. Bạn có biết phụ nữ bấm Like bao nhiêu thứ trên Facebook không? Họ Like 

cỡ 100 thứ trên đấy. Họ Like cả trăm thứ và quên luôn mọi thứ sau đó. Số lượt Like như vậy 

là quá nhiều. Bạn chỉ nên Like cỡ 15 trang hoặc ít hơn thôi. Hãy tìm ra cho mình 15 trang và 

Like nó. Ví dụ như xe cộ thì bao gồm: Range Rover, Ferrari, Lamborghini… Bạn có thể Like 

những trang như thế và nó sẽ xuất lên trên trang chủ của bạn. Bên cạnh đó thì Facebook còn 

có thêm tính năng Timeline nữa. Mỗi khi lướt trên trang chủ chính, chúng ta sẽ thấy Timeline 

của bản thân hoặc của người khác, đừng phí phạm “bất động sản” miễn phí này. Đừng phí 

phạm khoảng trống đó như nhiều người vẫn hay làm. Họ để những thứ nực cười trên đó như 

một tấm ảnh về hoàng hôn, thôi nào, các bạn khá hơn như vậy rất nhiều, phải để những thứ 

kỳ lạ hơn chút chứ. Hãy tìm những bức ảnh với một ngôi nhà tuyệt đẹp hay sang trọng trên 

timeline của mình, hay những bức ảnh mà bạn đang làm thứ gì đó đặc biệt thú vị, ở một quốc 

gia khác, hãy khiến nó trông phiêu lưu hơn, tuyệt vời hơn.  

Chỉ cần nhớ như thế này, bạn buộc phải đặt bản thân mình vào trong đầu cô ta, bạn phải thoát 

ra khỏi đầu mình và đặt nó vào trong đầu phụ nữ. Đừng trở nên ích kỉ và khiến mọi thứ đều 

chỉ liên quan tới bạn. Bởi vì đó là lý do tại sao hầu hết đàn ông thất bại. Bọn họ chỉ ích kỉ và 

cho rằng mọi thứ đều xoay quanh họ mà thôi “Ok, nếu cô ta không ưa tôi thì cô ta không xứng 

đáng với tôi”. Bọn họ bắt đầu hành xử như vậy, những hành động đó không hề hiệu quả lên 

phụ nữ hấp dẫn đâu. Bạn đang thực thi nhiệm vụ với mục tiêu cuối cùng là thu hút phụ nữ trên 

chính trang Facebook cá nhân của mình, bên cạnh hồ sơ LinkedIn (chúng ta sẽ đề cập đến 

nó ngay thôi). Đây là những công cụ mạnh mẽ để khiến phụ nữ thu hút hơn với chúng ta và 

bạn muốn kết bạn thêm với nhiều phụ nữ đẹp vào trong danh sách bạn bè của mình nữa.  

Giờ tới màn danh sách bạn bè. Hãy đảm bảo rằng bạn đã kết bạn với nhiều phụ nữ hấp dẫn 

trong danh sách của mình. Bởi vì sao? Bởi vì phụ nữ sẽ ngó sang đó (trừ khi bạn Block họ) 

ngay sau khi lướt qua những tấm ảnh. Nếu bạn không có những cô bạn nữ xinh đẹp trong 

danh sách, cộng thêm mấy đứa bạn của bạn toàn quê mùa, ngớ ngẩn, loser (thảm bại), thì 

Block danh sách bạn bè lại ngay lập tức để cô ta không thấy được. Bạn không muốn cô ta 

thấy nó đâu, cho đến khi bạn xây dựng lại được một danh sách bạn bè hấp dẫn.  

Hãy bắt đầu kết bạn với những phụ nữ xinh đẹp trên mạng xã hội. Một tin vui cho bạn là những 

người này có tới cả ngàn người trong danh sách yêu cầu và họ không thể nào biết ai là ai. Đôi 

khi họ sẽ chấp nhận lời yêu cầu bởi vì họ nghĩ chắc đã gặp bạn ở đâu đó mà không nhớ nên 

cứ chấp nhận đại (nếu bạn có một profile tốt thì đó là một lợi thế nữa). Cứ làm đều đặn như 

thế thì bạn sẽ có được một lượng lớn bạn bè hấp dẫn trong danh sách của mình. Lúc này 

hẵng để danh sách bạn bè Public (công khai) nhé. Thêm nữa là hãy hạn chế kết bạn với 

những đứa quê mùa, ngớ ngẩn, loser từ thời trung học. Bạn biết đấy, bất kỳ ai có những tấm 

ảnh như vẫn còn ngồi trên chiếc Rice Rocket trên Timeline của họ, hay bất cứ thứ gì thể hiện 

ra rằng họ vẫn chỉ là một cậu nhóc, vẫn còn chơi thẻ bài Pokemon. Bạn không hề muốn mình 

dính líu gì tới họ, đúng chứ? 

Chốt lại là bạn sẽ chỉ Like 15 trang khác nhau, liên quan tới: Du lịch, Vegas, cuộc sống thượng 

lưu, vui vẻ, tự phát, không gò bó, những thứ xa xỉ, sang trọng. Chú ý đến vấn đề Luxury (xa 

xỉ, sang trọng), phụ nữ đặc biệt quan tâm đến phân khúc này, nó có tác động rất mạnh đến 

họ. Bạn sẽ muốn mình Like đúng thứ mà phụ nữ cần, ví dụ nữa về xe như: Mercedes, Jaguar, 

Range Rover, Ferrari, Lamborghini, Aston Martin… Bạn có thể Like hết những thứ tôi vừa nêu 

ra cũng được nhưng theo tôi chỉ nên giới hạn 3 hoặc 4 cái mà bạn tâm đắc nhất, hãy chừa lại 

cho những phân khúc khác như những căn nhà xa xỉ chẳng hạn, những thương hiệu đăng ký 

sang trọng như DuPont (google để biết thêm). Hãy thêm chúng vào danh sách Like của bạn, 

nhưng đừng vượt quá con số 15 nhé, hãy giữ nó bé hơn hoặc bằng 15. Đấy là con số lý tưởng 

để cô ta cân nhắc có nên check trang Facebook của bạn thêm chút nữa hay không. Bởi nếu 

như bạn Like quá nhiều thứ giống như đa số phụ nữ ngoài kia (họ Like tận 100, 200 thậm chí 
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300 thứ), tưởng tượng nếu bạn là cô ta thì bạn chả thèm bận tâm xem thêm nữa. Nhưng nếu 

như cô ta chỉ Like 10 hay 15 trang, nhiều khi bạn sẽ muốn xem bởi bạn chưa muốn kết luận 

cô ta vội “Mình thắc mắc cô ta quan tâm đến thứ gì nhỉ? Cô ta thích những gì?”. Và nếu như 

bạn thấy cô ta Like cỡ 300 thứ “Thôi bỏ đi, nhiều vl”. Do vậy, chỉ nên Like những trang cần 

Like thôi, và tránh xa khỏi những thứ dính dáng đến Chính trị, đừng Like những thứ đấy, như 

CNN hay MSNBC, đừng dính líu đến những thứ đó, đừng Like những thứ liên quan đến động 

cơ Chính trị luôn, bất cứ thứ gì về Chính trị. Ok chưa. Hãy giữ bản thân sạch sẽ khỏi Chính trị 

và luôn luôn như vậy. Bạn nên tập trung vào những thứ mà đảm bảo sẽ thu hút phụ nữ, nhớ 

nhé. Đừng lãng phí “bất động sản” mà tôi đã nói tới. Bạn phải khiến trang Facebook cá nhân 

làm việc cho bạn trong cuộc chơi này, bạn phải khiến nó lao động cực nhọc cho bạn bởi vì nó 

sẽ làm thay bạn, nó sẽ giúp bạn với không một đồng lương, hãy tận dụng điều đó.  

Nói thêm là việc “trang trí” trang Facebook cá nhân của bạn không chỉ thu hút phụ nữ đẹp mà 

nó còn liên quan đến mấy con bồ cũ của bạn nữa, bởi vì đảm bảo là họ sẽ Google bạn, họ sẽ 

tra cứu bạn. Những cô bạn gái cũ đã từng đối xử với bạn một cách tệ bạc mà tôi từng ví von 

tới, đã từng lừa dối bạn, đá bạn, đang từng ngày từng giờ Google xem hiện nay bạn đang làm 

gì và tự hỏi cuộc sống của bạn như thế nào. Và sẽ thế nào nếu như họ phát hiện ra bạn giờ 

đây đã thành công, chẳng phải cô ta sẽ tự cảm thấy bản thân phát điên lên hay sao? Và đấy 

là thứ mà bạn muốn.  

Đảo qua một chút về phát ngôn. Nếu bạn thật sự muốn mạng xã hội của riêng mình trên 

Facebook hay LinkedIn như hổ mọc thêm cánh với những chiến thuật đúng đắn tôi vừa hướng 

dẫn ở trên, thì bạn nên lưu tâm đến ngôn từ của mình. Những lời tục tĩu, xúc phạm, chửi thề, 

thóa mạ, phỉ báng cần phải được loại bỏ hoàn toàn. Từ quá khứ, hiện tại cho đến tương lai. 

Nếu có những đứa bạn của bạn chửi thề rất nhiều, hay nói từ Fuck trên tường của bạn. Điều 

đấy sẽ làm hỏng mọi thứ, phụ nữ sẽ không còn bị thu hút nếu nhìn thấy. Trên Facebook có 

tính năng đánh giá, chọn lọc mức độ thô tục chấp nhận được đối với việc bình luận, tôi thấy 

khá hiệu quả, phòng khi có quá nhiều người chửi thề trên tường của bạn. 

Nếu bạn có những thước phim hay video liên quan đến thứ gì đó vui vẻ, hay ở nơi nào đó 

trông rất tuyệt, hoặc những khoảnh khắc nhảy ra khỏi từ một chiếc máy bay hay thậm chí lái 

được máy bay, hãy đăng nó lên tường. Thậm chí những video có từ rất lâu rồi, điều đấy hoàn 

toàn ổn, lệch độ vài năm không nhằm nhò gì, phụ nữ cũng không để ý lắm đâu, đôi khi họ lại 

tưởng bạn chỉ vừa mới thực hiện tuần trước. Do vậy nếu bạn có những video thú vị như thế, 

hãy đăng nó, đấy là những thứ thu hút phụ nữ. Nhắc lại công thức cũ chứ kẻo quên. Đừng có 

làm quá mức đấy nhé. Bạn không muốn đăng cỡ 500 video hay cả ngàn bức ảnh như phụ nữ, 

được chứ. Bạn chỉ lựa những bức tốt nhất và vài video thú vị thôi. Số lượng như thế là đủ để 

phụ nữ thực sự lướt qua và đi đến kết luận xem bạn là người như thế nào. Và đây cũng là 

cách mà bạn muốn “giao tiếp” với cô ta, những thứ đó sẽ thu hút cô ta giúp bạn, bởi hầu hết 

phụ nữ đẹp đều thích thú những thứ: Xa xỉ, Sang trọng, Vegas, Cuộc sống thượng lưu, tự 

phát, không gò bó. Đó là những thứ họ muốn nhìn thấy. Và nhớ pha trộn thêm nhé, bởi vì bạn 

là đàn ông, bạn phải pha trộn thêm những hoạt động có tính trách nhiệm trên hồ sơ của mình. 

Rằng bạn không chỉ làm những thứ vui vẻ, giải trí mà bạn còn là mẫu người biết cách hoàn 

thành công việc của mình, rằng bạn là một người thành công. Hãy để những tấm ảnh thể hiện 

điều đó, những lúc bạn làm việc hay đứng ở chỗ làm việc, hãy “giao tiếp” tới phụ nữ những 

tấm ảnh đó thông qua Facebook. 

Hãy thử đăng video và làm những gì tôi đề cập. Hãy đảo qua lại albums của bạn, đảo qua 

những tấm ảnh của bạn và đặt mình vào vị trí của một cô nàng xinh đẹp. Hãy xem những bức 

ảnh mà nó khiến bạn cảm thấy lãng phí tài nguyên vl, giống như một chiếc ghế để không, chả 

ai thèm ngồi lên, không có tác dụng gì cả, cho nên, hãy loại bỏ nó và hãy thay thế bằng những 

tấm ảnh khác thú vị hơn, hào hứng hơn. Nhớ là đừng trưng ra cả trăm tấm ảnh lên albums 
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nhé, chỉ nên có vài albums cùng vài tấm ảnh trong đấy mà thôi, đủ để phụ nữ đảo qua và hứng 

thú xem tiếp trước khi đi đến kết luận xem liệu cô ta có muốn trở thành một phần trong chuyến 

phiêu lưu của bạn hay không. Hãy loại bỏ tất cả những tấm ảnh về bạn đang làm những thứ 

vớ vẩn, ngớ ngẩn. Tất những tấm ảnh đó sẽ khiến cô ta mất đi hứng thú. Hoặc những tấm 

ảnh bạn giao du với mấy thằng ất ơ nào đó hành xử như thằng đần, như thằng còn nít, xóa 

luôn nó đi và thay thế những thứ chất lượng hơn. 

Sau khi các bạn “làm việc” xong với trang Facebook cá nhân rồi, thì chúng ta sẽ di chuyển tới 

trang LinkedIn nào (bởi vì cô ta sẽ ghé qua đấy). Phụ nữ muốn biết bạn làm việc ở đâu? Bạn 

làm nghề gì? Bạn đến từ đâu?  

Bạn sẽ muốn “dọn dẹp” khu vực mình đấy anh bạn. Không cần thiết phải đi ngược về quá khứ 

lắm đâu, chỉ cần để những công việc thành công nhất mà bạn từng làm lên hồ sơ LinkedIn. 

Nếu bạn từng bị đuổi việc hoặc bỏ việc hay thậm chí là từ chức, thì đừng có dại dột mà đăng 

lên cho người ta biết nhé cha nội, nếu từng làm vậy rồi thì xóa nó ngay, bởi vì cô ta sẽ phát 

hiện ra đó “Á đù, thằng cha này từng bị đuổi việc à, té thôi té thôi”. Xóa ngay nhé anh bạn. 

Luôn luôn nhớ kĩ, hãy thoát ra khỏi đầu mình và chui vào đầu phụ nữ, bạn phải tự đặt bản 

thân mình vào cô ta. Nhiều LinkedIn của một số người thậm chí quay ngược về lúc họ từng 

làm part-time khi còn đi học như: làm bồi bàn ở mấy tiệm Pizza, ở mấy nơi fast-food. Hãy xóa 

nó ngay đi nhé, gỡ xuống hết. Tất cả những gì bạn cần là 2 tới 3 công việc gần nhất. Như thế 

là đủ để đưa vào danh sách và bạn muốn thể hiện nó trông thành công nhất có thể. Nó giống 

như bản sơ yếu lý lịch của bạn vậy, bạn phải cho nó thêm chút gia vị vào, thêm mù tạt vào. 

Và đừng tỏ ra tự ti về điều đấy, thêm nhiều mù tạt vô, bởi vì cô ta sẽ nhìn vào, bạn không thể 

nào thể hiện sự nhạt toẹt được.  

Bạn muốn đảm bảo rằng những tấm ảnh mình đăng lên rõ ràng, trông thành đạt chứ không 

phải trông ngờ nghệch, ngốc nghếch. Rất nhiều LinkedIn của một số người tôi nhìn vào trông 

rất thiếu chuyên nghiệp, đặc biệt là qua hình ảnh. Bạn nên có ít nhất một tấm ảnh trông chuyên 

nghiệp để có thể trưng ra. Không nhất thiết phải có thợ chụp ảnh chuyên nghiệp đâu, chỉ đơn 

giản mặc một chiếc áo sơ mi cùng với cà-vạt, đứng trước bức tường trắng và chụp thôi. Điều 

đó sẽ khiến cho hồ sơ của bạn trông rất khác biệt. Bạn cũng có thể ghi gì đó trong phần mô 

tả về bản thân nếu muốn, chẳng hạn như viết bất kỳ thứ gì liên quan đến kỹ năng làm việc 

của bạn hay những thứ mà bạn rất giỏi. Hãy nỗ lực sáng tạo trong việc thể hiện bản thân và 

bơm cho nó căng lên mà không cần phải dối trá điều gì. Cách bơm này khiến mọi thứ tốt hơn 

gấp 10 lần thứ nó vốn có. Bạn phải học cách suy nghĩ như một Marketer (người làm truyền 

thông) dần đi. Đúng, suy nghĩ như một Marketer. Bạn đang đóng gói món hàng của mình, và 

món hàng đó là bạn. Bạn muốn cô ta nhìn thấy nó và hào hứng “Anh chàng này có tiềm năng 

lớn đấy, anh ta trông rất thành đạt”. Đấy là những gì mà bạn muốn phóng chiếu. Bạn muốn 

mình đã bày ra sẵn những thứ trên bàn ăn để khi phụ nữ bắt đầu Google bạn và chắc chắn 

họ sẽ làm vậy, họ sẽ bị bạn thu hút ngay. Bạn muốn hồ sơ của bạn tự nó nói lên điều đó. Bạn 

muốn tạo dựng một hình ảnh về bạn trong đầu cô ta, khiến cô ta hứng thú trong lúc tìm hiểu 

bạn, khiến cô ta muốn thành một phần của bạn, khiến cô ta tò mò về bạn. Cô ta sẽ thầm nghĩ 

“Gã này thú vị đấy, vừa thành công, vừa ngầu lại vừa mang chút tự do, hoang dại. Mình muốn 

biết thêm về gã”. Bạn muốn tạo ra lối suy nghĩ đó, bạn không muốn lãng phí cơ hội này đâu. 

Có rất nhiều người ngày nay tạo ra những trang Facebook và LinkedIn cá nhân rất chán nản 

và an toàn, chúng hoàn toàn không hữu ích gì cho chủ nhân. Tất cả đám bạn bè trong danh 

sách toàn là đám ngốc nghếch, loser mà họ từng biết từ năm lớp 7 và bọn họ vẫn còn giao du 

với nhau. Điều này không hề thu hút phụ nữ đẹp, hiểu chứ? Nó không hề thu hút họ chút nào 

cả. Nếu bạn có những thứ như thế trên Facebook của mình, hãy chặn nó lại. Nếu có những 

thằng bạn nào của bạn từng văng lời tục tĩu trên tường nhà bạn, hãy đảm bảo rằng bạn xóa 

sạch chúng đi, được chứ, bởi vì cô ta sẽ lướt thấy nó ngay thôi, xóa ngay đi, bạn không muốn 
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cô ta thấy nó đâu. Xóa hết những thứ khiến bạn trông như thằng nhóc mới lớn. Hãy xóa bất 

cứ thứ gì chống lại hình ảnh mà bạn đang muốn tạo dựng, đang muốn phóng chiếu và giới 

hạn người tự ý đăng thứ gì đấy lên tường nhà bạn. Bạn không muốn tự dưng mình đang đi 

chơi ở đâu đó, rồi khi quay lại thấy có thằng bạn ất ơ nào đấy đăng những thứ tục tĩu lên 

tường nhà và tình cờ cũng là lúc cô ta bất chợt thấy, và tối đó lịch hẹn giữa bạn và cô ta bị 

hủy luôn, cô ta bỗng dưng thay đổi ý định. Đây là điều cuối cùng mà bạn muốn nó xảy ra đấy. 

Hãy hạn chế việc người khác tự ý đăng bất kỳ thứ gì vào tường nhà bạn và đảm bảo rằng 

mình đã Like đúng những trang cần thiết. Những trang liên quan đến sự xa xỉ, sang trọng, 

những chiếc xe xịn, những ngôi nhà tuyệt đẹp, Vegas, những thành phố sang trọng, phụ nữ 

cũng rất thích đến những thành phố đẹp, hãy Like những thành phố ở Pháp, Luân Đôn. Không 

quan trọng là bạn đã từng đến đấy hay chưa, chỉ cần khiến hồ sơ của bạn trông tuyệt lên là 

được. 

Đừng khiến những trang web “uy tín”, những công cụ truyền thông mạng xã hội này trở nên 

lãng phí bởi vì nó có tác dụng cực kỳ lớn. Cực kỳ, cực kỳ lớn. Một khi phụ nữ Google bạn, cô 

ta sẽ cố gắng tìm hiểu thêm về bạn. Đấy là dấu hiệu tích cực. Điều cuối cùng mà bạn muốn 

xảy ra là khi cô ta tìm ra trang của bạn và thấy toàn những thứ tục tĩu trên đấy, những lời chửi 

thề vô tội vạ, rồi đám bạn đầu đất của bạn đăng mấy cái video rộng rãi trên Youtube lên tường 

nhà, hay những từ ngữ xúc phạm, hành động thể hiện ra rằng: Bạn thật sự cần phải trưởng 

thành. Những thứ như thế này sẽ thổi bay mọi cơ hội của bạn với bất kỳ người phụ nữ đẹp 

nào. Nếu bạn đã lỡ có một trang Facebook như thế này, ngay lúc này và bạn vừa mới gặp 

một em nào đó xinh đẹp thì chặn Facebook của mình lại ngay, làm ngay và luôn cho đến khi 

nào sửa chữa nó. Bạn không muốn cô ta thấy nó đâu bởi vì nó sẽ làm hại bạn hơn là giúp bạn 

đấy. Điều này cũng tương tự như LinkedIn. Nếu bạn có thông tin gì liên quan đến việc đã từng 

làm 3 tháng ở Taco Bell trước khi bị đuổi, thì ngay lập tức chặn ngay hoặc xóa đi, bạn cần 

phải chỉnh sửa lại cho hoàn chỉnh trước khi trưng ra cho bàn dân thiên hạ thấy, cho đến khi 

nào bạn thấy hài lòng thì thôi. Nhớ nhé, nếu cứ tiếp diễn như vậy thì trang mạng xã hội của 

bạn sẽ hãm hại bạn hơn là nó giúp đỡ bạn. 

Tóm lại, trang cá nhân Facebook và LinkedIn. Nếu bạn chưa có hay chưa chỉnh sửa lại, hãy 

làm ngay và luôn. Hãy đảm bảo nó phóng chiếu chính xác những gì mà chúng ta đã bàn bạc, 

phải phóng chiếu được thứ mà phụ nữ đẹp muốn nhìn thấy và trở thành một phần trong đó và 

muốn chạy trốn cùng bạn. Bạn phải phóng chiếu được rằng bạn đang có một cuộc sống mà 

họ thèm muốn. Bạn sống cuộc sống thượng lưu mà họ muốn trở thành một phần trong đó, đó 

mới là thứ bạn muốn phóng chiếu. Bạn không muốn phóng chiếu hình ảnh một thằng nhóc 

mới lớn đâu. Bạn không muốn phóng chiếu rằng tất cả đám bạn mà bạn có đều đần độn và 

bọn nó chỉ biết chơi game, rồi đăng lên những thứ như GTA rồi đạt được số điểm bao nhiêu, 

những con máy khủng Playstation các kiểu. Đừng “giao tiếp” với những thứ đó.  

Một lưu ý nữa mà tôi muốn thêm vào đó là các bạn đừng nên Like những thứ quá phổ biến. 

Đơn cử như trang của Apple, iPhone… Đừng Like những thứ phổ biến như vậy, hãy trở nên 

ĐỘC NHẤT. Hãy tìm những thứ sang trọng khác, những thứ sang trọng, xa xỉ nhưng không 

phổ biến chút nào như Ferrari, Lamborghini…Còn iPhone hay những thứ tương tự, chúng quá 

phổ biến, hãy tránh xa nó ra. Toyota hay Honda cũng thế, đừng Like những trang của họ, điều 

đó sẽ khiến bạn trông phổ biến và nghèo nàn, như kiểu: Đấy là tất cả những gì mà bạn có thể 

nỗ lực được ư? Toyota, Honda…chúng là những thứ khiến phụ nữ đẹp khó chịu, đừng Like 

những trang Facebook của họ. Đừng “hợp tác” với những thứ đó, bởi vì bạn sẽ chỉ tạo ra hình 

ảnh không hay trong đầu cô ta mà thôi “Đây là nỗ lực tốt nhất của anh ta rồi đấy à? 1 chiếc 

Toyota?”. Đừng làm vậy, nhớ nhé. Hãy Like trang của Ferrari, Lamborghini, Mercedes, Range 

Rover, Juguar và những chiếc đẳng cấp tương tự. Tránh xa những thứ thông dụng như 

iPhone, Toyota, Honda và những thứ phổ biến khác tương tự. Cứ né nó ra càng xa càng tốt. 
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Vài người thích Like mấy trang của Circle K, FamilyMart… vì lí do củ chuối nào đó (tôi cạn lời 

luôn). Đừng làm vậy nhé. Đừng. Nếu bạn muốn Like mấy trang liên quan đến cửa hàng, nhà 

hàng, đồ trang sức thì hãy Like những trang sang trọng hơn, có tiếng tắm.  

Hãy đảm bảo rằng bạn đã chuẩn bị sẵn mọi thứ trên bàn ăn, để khi cô ta Google ra bạn, thì 

bản thân trang cá nhân của bạn tự nó nói lên nhiều thứ. Bạn chỉ việc ngồi chờ “người nhân 

viên” Facebook, LinkedIn làm việc tận tụy và đưa hình ảnh bạn là một người thú vị vào trong 

đầu cô ta, cô ta sẽ phấn khởi để biết thêm nhiều thứ về bạn hơn nữa. 
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BÍ MẬT ĐẶC BIỆT SỐ 4: NHỮNG CHIẾC XE THU HÚT PHỤ NỮ ĐẸP 

Có nhiều chiếc xe thu hút phụ nữ đẹp một cách mãnh liệt, đơn cử như: Mercedes, Juguar, 

Range Rover, Aston Martin, Ferrari, Lamboghini hay bất cứ mẫu xe nào có tiếng tăm về độ xa 

xỉ, sang trọng, chỉ dành cho người thành đạt, thành công. 

Vậy những chiếc xe nào làm cho phụ nữ đẹp khó chịu? Đó là: Toyota, Honda, Mini Cooper, 

Zipcar, Rice Rocket hay những chiếc xe nhìn vào như muốn hét lên rằng một là bạn nghèo, 

hai là bạn còn trẻ con, những chiếc xe thể hiện lên khả năng tài chính của chủ nhân không 

cao hoặc Tôi cần phải trưởng thành hơn. Bạn sẽ không bao giờ thấy phụ nữ đẹp lượn lờ quanh 

những chiếc xe này đâu, chứ đừng nói tới việc họ hẹn hò với những gã đi mấy chiếc này. Tôi 

biết là rất nhiều trong số các bạn đang sở hữu mấy chiếc vừa được nêu ra, nhưng tôi phải 

thành thật với bạn đấy là THỰC TẠI mà chúng ta đang sống. Đó là hiện thực khốc liệt. Bạn 

cứ thử nhìn xung quanh mình thì sẽ rõ. Bạn không thấy bất kỳ phụ nữ đẹp nào ngồi lên những 

chiếc đó cả.  

Phụ nữ đẹp không hẹn hò với những gã lái con Toyota, Honda, Mini Cooper hay Zipcar. Nhân 

tiện nói về chiếc Zipcar nếu như bạn nào chưa biết về chúng. Zipcar về cơ bản là những chiếc 

xe Toyota, Honda hay Mini Cooper thôi nhưng là mô hình thuê xe theo giờ, thường có ở các 

thành phố lớn ở Mỹ như San Francisco, Los Angeles hay New York. Và đúng là những chiếc 

xe này “nối tiếng” về độ tin cậy, tiết kiệm, và là một món hời tốt, thế nhưng nó cũng được biết 

tới như là một viên đá Kryptonite (vũ khí tiêu diệt được Superman) đối với phụ nữ đẹp vậy. 

Phụ nữ đẹp không hề bị thu hút đối với những gã lái những chiếc xe này, và tôi không thể 

nhấn mạnh thêm ý này thêm nữa đâu. Đặc biệt là khi họ có nhiều gã khác đang ngồi trên 

Mercedes, Range Rover, Jaguar, Ferrari, Lamborghini rủ đi chơi liên tục. 

Có quá nhiều người trong số các bạn ngày nay bị truyền bá tư tưởng từ Hollywood, từ những 

Political Correctness (PC) (đúng đắn về chính trị), để khiến bạn thật sự tin rằng những chiếc 

xe chạy bằng nguyên liệu xanh, sạch, những chiếc xe thân thiện môi trường (đương nhiên đó 

không phải là điều xấu), mới là những chiếc xe đáng để sở hữu. Nếu bạn tin rằng đấy mới là 

những chiếc mà bạn nên lái thì bạn sai lầm rồi, bởi vì chúng là những thứ Socially Acceptable 

(SC) (được xã hội phê chuẩn, chấp nhận). Bạn không bao giờ nên làm những gì mà xã hội áp 

đặt, phê chuẩn rồi khiến bạn phải làm theo. Nếu như bạn còn có ý định hẹn hò với phụ nữ đẹp 

thì SC không có tác dụng đối với họ, chúng sẽ không hiệu quả lên họ đâu. Phụ nữ đẹp sẽ 

không hẹn hò với bạn nếu bạn lái những chiếc xe như thế. Chào mừng bạn đến với THỰC 

TẠI. 

Nếu bạn không tin tôi thì bạn nên tự nhìn xung quanh mình và xem những chiếc xe nào mà 

phụ nữ đẹp đang ngồi lên. Nếu chiếc xe đó không gào lên những Mercedes, Juguar hay Range 

Rover…thì bạn chưa “cày cuốc” đủ nhiều đâu anh bạn. Bạn chưa làm việc hết năng suất. Bạn 

chưa vận dụng trí tuệ của mình tới mức tối đa. Bạn chưa sử dụng hết sự sáng tạo của mình 

vào công việc. Hay nói ngôn ngữ ngắn gọn hơn: Bạn vẫn chưa làm ra đủ tiền. Dù cho những 

đúng đắn về chính trị lèo lái bạn như thế nào đi chăng nữa, thì phụ nữ đẹp sẽ luôn đánh giá 

sự thành công của bạn trong cuộc sống chỉ bằng việc ngó qua chiếc xe bạn lái là đủ. Đừng tự 

lừa chính mình nữa. Bạn biết thừa là phụ nữ Check kĩ bất cứ gã nào mà họ gặp. Nếu cô ta 

thấy bạn đang lượn lờ trên một chiếc Toyota Corolla, cho dù đấy là kiểu dáng đời mới nhất 

với những tiện nghi được trang bị tận răng, thì hãy đoán xem. Cô ta cũng cóc thèm quan tâm. 

Trong đầu cô ta, nó vẫn chỉ là một chiếc Toyota, và nó sẽ mãi mãi là một chiếc Toyota mà thôi. 

Trái lại, nếu như bạn có một chiếc Mercedes và đấy không phải là loại mới nhất, thế nhưng 

sự thật thì đó là một chiếc Mercedes, và nó sẽ thu hút phụ nữ. Cô ta mình có thể khoe với 

đám bạn rằng bạn trai của cô ta lái chiếc Mercedes Benz, theo lẽ dĩ nhiên thì giá trị của cô ta 

sẽ tăng vọt trong mắt bạn bè ngay, và bạn là một người thành công trong mắt bọn họ. Phụ nữ 
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là sinh vật rất thích cạnh tranh với đồng loại. Đấy là bản năng của họ rồi. Bọn họ thích xem 

liệu bạn trai của ai thành công nhất, bởi vì điều đó phản chiếu ngược lại họ. Bạn cũng biết rồi 

đấy, chỉ có một cô gái trong văn phòng hẹn hò được với một gã trên chiếc Mercedes Benz, 

phần lớn còn lại chỉ quen được những gã trên chiếc Toyota. Do đó nó khiến giá trị của cô ta 

được tăng lên, mà không chỉ ở nơi công sở mà còn với gia đình cô ta nữa. Cô ta về nhà đoàn 

tụ với gia đình trong một dịp lễ Giáng sinh chẳng hạn và nói với gia đình rằng “Con đang hẹn 

hò với một người thành công. Anh ta lái chiếc Mercedes”. Và điều đấy khiến bố mẹ cô ta tự 

hào.  

Đối với những bạn không rành về xe cộ - thứ mà tôi nghĩ tất cả đàn ông nên quan tâm, bởi vì 

tôi nghĩ đó là thứ mà đàn ông phải hiểu biết, thì đấy là một thiệt thòi lớn cho các bạn đấy. 

Thông thường những người không có kiến thức về xe cộ đều là những người tin vào tất cả 

mấy cái đúng đắn về chính trị vớ vẩn mà bố mẹ, giáo viên hay thậm chí xã hội thích thú nói 

cho họ nghe, bởi vì điều đó khiến họ cảm thấy thoải mái, rằng: Xe cộ mà bạn đang đi không 

quan trọng, quan trọng bạn là ai từ sâu bên trong các kiểu. Để tôi thông não cho bạn hiểu. Tất 

cả những lời đó đều là giả dối. Xe mà bạn đang đi rất quan trọng. Thứ mà bạn đang lái mỗi 

ngày sẽ phản ánh rất nhiều con người bạn là ai. Và nó mặc nhiên khiến phụ nữ đẹp tự ước 

tính được khả năng tài chính của bạn là bao nhiêu trong xã hội. “Những gã đang lái chiếc 

Toyota bởi vì Toyota là tất cả những gì mà họ có thể nỗ lực có được”, phụ nữ đẹp chỉ nhận 

định đơn giản vậy thôi.  

Thậm chí khi bạn không thể nỗ lực có được một chiếc Mercedes hay Jaguar ngay lúc này, thì 

điều đó cũng không có nghĩa là bạn chấp nhận tậu chiếc Toyota dòng Prius – đây có thể được 

xem là kiểu xe tệ hại nhất được bán trên thị trường. Nếu bạn là những người mới bắt đầu sự 

nghiệp hay chỉ vừa mới tốt nghiệp trung học, thì đừng để bố mẹ mua tạm một chiếc Toyota 

Corolla 1992 chỉ bởi nó rẻ và đáng tin cậy nhé. Bạn nên chấp nhận đi xe buýt còn hơn, được 

chứ. Bởi vì những chiếc xe tôi vừa nêu không giúp bạn có được phụ nữ mà mình muốn đâu. 

Và đó là một ví dụ tồi tệ về kiểu xe mà bạn dự định muốn mua trong tương lai đấy, né mấy 

chiếc đó ra. Nếu bố mẹ muốn cho bạn một chiếc xe, bạn tốt hơn nên chọn một chiếc Mustang 

cũ hoặc một chiếc xe “cơ bắp” một chút. Nhưng nó có rẻ hay đáng tin cậy như Toyota không? 

Tất nhiên là không, nhưng đó là một điều tốt. Bởi vì bạn sẽ không phải tốn nhiều tiền đem ra 

tiệm sửa mỗi khi nó hư. Nó ép buộc bạn phải tự giáo dục bản thân cách vận hành chiếc xe 

của riêng mình, cách sửa xe, cách sửa phương tiện của riêng mình. Đây là thứ mà tất cả đàn 

ông nên học hỏi trong đời. Những thiết bị của xe chủ yếu vẫn là những loại máy móc căn bản. 

Bạn không cần thiết phải trở thành bậc thành về kỹ thuật đâu. Bạn chỉ cần biết những phần 

căn bản trong máy móc của xe, nơi đặt các thiết bị, động cơ như thế nào, để bạn có thể tự 

học cách thay thế, sửa chữa chỉ bằng đôi bàn tay của mình. Học cách để vận hành trên chính 

chiếc xe của mình là một phần trong tiến trình bước vào sự trưởng thành, để trở thành một 

người đàn ông. 

Giờ thì quay lại với mấy chiếc Zipcar ngoài kia. Zipcar trở nên ngày càng phổ biến ở các thành 

phố lớn bởi vì bạn có thể thuê chúng theo giờ, và bạn không cần phải sở hữu một chiếc xe 

nào cả, bạn cũng không cần phải mua xe, bạn chỉ đơn giản thuê một chiếc ở bất cứ đâu bạn 

cần nó. Bạn cũng không cần phải lo lắng về việc đỗ xe ở đâu hay mua bảo hiểm hoặc duy trì 

nó như thế nào. Nghe thì thấy đó là một ý tưởng tuyệt vời, đúng không? Nhưng mà thử đoán 

xem. Phụ nữ đẹp không thấy như vậy. Phụ nữ đẹp sẽ chỉ nhìn nhận đơn giản “Gã thảm bại 

này thậm chí còn chẳng có nổi một chiếc xe. Gã thảm bại này còn không sở hữu nổi một chiếc 

xe. Gã thảm bại này sẽ ăn bám mình bất cứ khi nào gã không muốn thuê một chiếc Zipcar”. 

Phụ nữ đẹp sẽ nhìn nhận “Tại sao mình lại nên hẹn hò với một gã còn không sở hữu nổi một 

chiếc xe của riêng mình, trong khi mình có thể hẹn hò với những anh chàng sở hữu được xe 

cơ chứ? Chưa kể những chiếc xe đó tình cờ lại toàn là Mercedes, Range Rover hay Jaguar. 
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Tại sao mình lại khiến bản thân ngồi lên chiếc xe được xài đi xài lại bẩn thỉu như mấy chiếc 

Taxi, mà lại còn xe thuê nữa chứ, trong khi mình có tới cả ngàn gã đều có xe riêng muốn mời 

mình đi chơi?”. Nghe có vẻ kì thị nhưng bạn đừng nên cảm thấy tức giận đối với phụ nữ đẹp. 

Đó là luật chơi và họ được phép cân nhắc những lựa chọn của mình. Bạn cũng sẽ làm y hệt 

như thế nếu bạn ở vị trí của họ mà thôi. Chúng ta đều là con người. Đó hoàn toàn là bản năng 

của con người. Cho nên đừng ghét bỏ cô ta ở điểm này. Thuê xe theo giờ để sử dụng cho 

việc đi hẹn hò là thứ mà không một gã thành công nào muốn làm cả. Đó không phải là thứ sẽ 

khiến phụ nữ đẹp cảm thấy bị thu hút. Và tôi nghĩ là tôi nên nói cho biết rõ điều này.  

Giờ thì tới mẫu xe khác mà tôi đã đề cập lúc trước đó là bạn không bao giờ nên lái những 

mẫu xe thể hiện ra tính cách trẻ con của mình, đơn cử như mấy chiếc Rice Rocket, và các 

bạn thừa hiểu tôi đang nói gì, đúng chứ, đặc biệt là đối với mấy cậu trai đang độ tuổi 20, mấy 

cậu rất thích làm kiệt quệ động cơ xe của mình, mấy cái kiểu thiết kế bên rìa xe trông cực kì 

lố bịch và mỗi khi rồ ga thì âm thanh gồng lên như cái máy cắt cỏ. Đây là thú vui rất phổ biến 

đối với mấy cậu trai mới lớn trong tầm tuổi 20. Và nguyên nhân là do họ xem mấy bộ phim về 

đua xe như Fast and Furious, Need for Speed… Hollywood chỉ đang cố chứng minh cho mấy 

cậu trai này tin rằng: Mấy em gái rất thích mấy cái xe này. Tôi đã từng sống ở cả San Francisco 

và Los Angeles, tôi đã thấy cả ngàn những chiếc Rice Rocket, chúng ở khắp mọi nơi. Nhưng 

tôi chưa bao giờ thấy một em xinh đẹp 8, 9 hay 10 điểm lượn lờ trên những thứ đấy. Không 

một ai cả. Và tôi có thể tự tin nói xa hơn nữa đó là: Hầu hết phụ nữ đẹp sẽ cảm thấy xấu hổ 

đến chết nếu bị ai đó bắt gặp mình đang ngồi lên một trong những chiếc xe đó. Bởi vì đó là 

những chiếc xe thể hiện sự không chín chắn, thể hiện tính cách trẻ con, thể hiện rõ câu nói 

Tôi không có ý định trưởng thành đâu. Mẫu Subaru cũng là kiểu xe được sản suất cùng nhà 

máy với mẫu Rice Rocket. Mọi thứ hoàn toàn của Subaru cũng từ một ruột mà ra và phụ nữ 

cũng xem những chiếc đó chả khác gì Rice Rocket đâu, cho nên né nó ra luôn nhé.  

Nếu bạn đang lái một trong những chiếc Rice Rocket, thì bạn đang lái một trong những hình 

thái Kryptonite khiến phụ nữ đẹp tránh xa bạn đấy. Ngày nào bạn vẫn còn lái những chiếc xe 

trẻ con, thì bạn sẽ mãi mãi không bao giờ thu hút được phụ nữ đẹp, tôi đảm bảo luôn. Và tôi 

nhắc lại là, mấy gã thích đua xe là những gã rất thích thuyết phục bạn rằng: Phụ nữ đẹp bị thu 

hút bởi những chiếc xe này, không có chuyện đó đâu. Do vậy, việc thuyết phục mấy anh trai 

mới lớn rằng phụ nữ không thích thú gì với mấy gã tay đua hay những chiếc xe đua đó là một 

trong những thứ khó nhằn nhất mà tôi mong một ngày nào đó họ sẽ tự nghiệm ra, tôi quá chán 

nản với việc thuyết phục rồi. 

Tóm lại, nếu xe của bạn không kêu lên những tiếng nào là Mercedes, Juguar hay Range 

Rover, đoán xem. Bạn cần phải làm việc chăm chỉ hơn nữa. Bạn cần phải làm việc thông minh 

hơn nữa và cần phải sáng tạo hơn trong sự nghiệp của mình. Tôi biết đây là một chủ đề tương 

đối nhạy cảm bởi vì là đàn ông với nhau, chúng ta rất yêu thương những chiếc xe của mình. 

Chúng ta thương yêu nó như những ngày đầu có được nó, nó đã cùng chúng ta trải qua nhiều 

thứ. Tuy nhiên, bạn buộc phải nỗ lực trên nấc thang cao hơn, phải tiến tới những Mercedes, 

Jaguar, Range Rover. Bạn phải chọn những chiếc xe có tiếng tăm, sang trọng và mang nét 

thành đạt trong đấy. Thậm chí có khi bạn có thể tiến luôn tới được những Ferrari, Lamboghini, 

Aston Martin. Đấy mới là những chiếc xe mà bạn đang muốn nhắm tới. Đấy là những chiếc 

xe mà bạn sẽ phải nỗ lực để có được khi đã thành đạt. Bạn không muốn phải lái những chiếc 

Toyota, Honda, Mini Cooper, Zipcar hay Rice Rocket và bạn có quyền không chọn lái nó. 

Đây là thực tế về những chiếc xe, và điều này dựa trên ý kiến của tôi, từ những thứ tôi chứng 

kiến được. Và bạn cũng vậy, nếu bạn nhìn kĩ xung quanh mình, từ những gì mà bạn thấy 

được, bạn tận mắt chứng kiến thì đây là thực tại mà chúng ta đang sống. Bạn buộc phải thoát 

ra khỏi lối suy nghĩ trước đây trong đầu mình và phải xem thế giới ngoài kia vận hành như thế 

nào. Thực tại không phải là thứ mà bạn muốn trong đầu mình, cũng không phải là thứ mà bạn 
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cảm giác hay nhận định về nó theo ý bạn. Thực tại là thực tại. Bạn chỉ có thể chấp nhận và 

đối diện với nó. Và một khi bạn làm được như vậy, bạn sẽ chạm tới ngưỡng của sự trưởng 

thành, sự chín chắn, bạn sẽ trở thành một phần của sự phát triển. Đấy là phần việc bạn phải 

làm trên con đường tiến tới thành công, đó là nhìn sự vật, sự việc như nó vốn có và làm cách 

nào bạn có thể uốn cong nó theo ý bạn. Điều này hoàn toàn trái ngược với tâm lý của những 

đứa trẻ trâu, bọn trẻ con chỉ biết mong ước rằng thế giới sẽ trở thành thứ mà chúng muốn. 

Mọi thứ không vận hành như vậy, và sẽ không bao giờ như thế cả. Đấy cũng là một trong 

những lý do mà bạn vẫn mãi nghèo và chưa thành đạt. Bạn quá bận rộn cho việc phàn nàn 

và lèm bèm, rên rỉ rồi mong muốn thế giới sẽ theo ý bạn cách này hay cách khác. Thay vào 

đó, bạn nên nhìn thực tại diễn ra như thế nào và làm cách nào bạn có thể đối mặt và thu được 

giá trị từ đó. Bởi vì một khi bạn nghiệm ra được, bạn sẽ trở nên giàu có, bạn sẽ thành công 

và bạn sẽ có được phụ nữ hấp dẫn. 
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BÍ MẬT ĐẶC BIỆT SỐ 5: HÃY ĐĂNG KÝ SỐ ĐIỆN THOẠI GOOGLE 

VOICE 

Không bao giờ được đưa số điện thoại di động cá nhân cho phụ nữ đẹp. Đây là điều tối quan 

trọng, bởi vì bạn không bao giờ muốn đưa số điện thoại cá nhân của mình cho bất kì người 

phụ nữ hay bất kì ai mà bạn chỉ vừa mới gặp. Bạn không hề muốn họ có số điện thoại đó. 

May mắn thay, Google có một dịch vụ mà bạn có thể chọn lấy một số Voicemail miễn phí. Và 

bạn có thể chuyển tiếp nó đến số điện thoại di động thật sự của mình. Khi có ai đó gọi cho 

bạn, nó sẽ chỉ hiện số Google Voice của bạn mà thôi, để họ biết rằng số hiện lên trên điện 

thoại đến từ số Google Voice chứ không phải đến từ trực tiếp số cá nhân của bạn. Và những 

ai gọi cho bạn, họ đều sẽ phải gọi thông qua số Google Voice chứ không phải gọi số điện thoại 

thật sự của bạn, đồng nghĩa với việc họ không có được số điện thoại cá nhân của bạn. 

Lý do bạn không muốn đưa số điện thoại của mình cho những người phụ nữ mà bạn tình cờ 

gặp và làm quen đều dựa trên những gì mà tôi đã từng dạy bạn, đó là: Bạn sẽ phải đi thu hút 

rất nhiều phụ nữ đẹp trong đời. Có một sự thật đáng phải bận tâm đó là rất nhiều phụ nữ sẽ 

có tâm lý không ổn định, dẫu cho họ không phải là những cô nàng tiệc tùng. Những cô nàng 

tiệc tùng thì chuẩn bài là tâm lý không ổn định rồi. Tâm lý không ổn định thì phụ nữ nào cũng 

có thể có. Nếu có cô nàng nào đó bạn quen đến tháng hay bắt đầu nổi khùng, nổi điên lên rồi 

muốn làm phiền bạn, thì bạn cũng đã rào trước rồi, cô ta không có số di động thật của bạn và 

bạn có thể dễ dàng chặn số của họ.  

Tôi đặc biệt khuyên bạn nên dành chút thời gian để tìm hiểu và tạo số Google Voice, để đưa 

cho phụ nữ. Bạn sẽ hình thành thói quen chỉ đưa cho mọi người số Google Voice của mình, 

bởi vì nó rất tiện lợi và nó bảo mật sự riêng tư của bạn rất tốt. Bạn không còn phải quá lo lắng 

việc người khác có được số điện thoại thật của mình nữa.  

Hành trình thu hút phụ nữ của bạn sẽ an toàn hơn bởi bạn không đưa cho cô ta số điện thoại 

thật của mình. Bạn sẽ thoải mái hơn trong việc cho số điện thoại, bởi bạn đưa số Goole Voice 

chứ không phải số thật. Và nếu như bạn muốn kết thúc một mối quan hệ, thì điều này sẽ dễ 

dàng hơn nữa khi bạn chỉ cần cắt đứt liên lạc là xong, cô ta không thể làm phiền bạn. Nếu bạn 

cảm thấy không hứng thú mà cô ta cứ liên tục gọi điện thì bạn chỉ cần Block là xong. Cô ta 

không còn cách nào khác để “giao tiếp” với bạn được nữa. Đó cũng là lý do mà tôi khuyên 

bạn không nên đưa cả số điện thoại công việc. Cô ta chỉ được quyền có được số Google 

Voice mà thôi. Nếu cô ta hỏi xin số điện thoại làm việc, bạn chỉ cần nói “Anh không thể cho 

được. Anh không đưa số điện thoại công việc. Anh chỉ đưa số Google Voice thôi”. Hãy nói 

chính xác như thế “Anh không đưa số điện thoại công việc”. Theo một cách kì lạ nào đấy, thì 

điều này làm tăng giá trị của bạn lên, nó khiến bạn ở vị thế cao hơn, bởi bạn không giống ai 

cả và bạn không đưa số điện thoại cá nhân cho cô ta.  

Hầu hết những gã yếu kém khác đều hào hứng làm điều đó “Tôi sẽ đưa cho cô ấy số điện 

thoại nhà của mình, tôi sẽ đưa cho cô ấy số điện thoại công việc của mình”. Họ đưa cho cô ta 

bất kì số điện thoại nào, kể cả những số cũ từ 15 năm về trước. Ý tôi là: Họ sẽ đưa cho cô ta 

bất cứ số nào mà cô ta muốn. Bạn không muốn làm vậy đâu. Đôi khi những cô nàng mà bạn 

làm quen đã có bạn trai hoặc bạn trai cũ của cô ta không chịu bỏ cô ta, bạn không hề muốn 

nhận được cuộc gọi từ những gã này trực tiếp vào số điện thoại cá nhân của mình. Bạn chỉ 

muốn đưa cho họ số Google Voice mà thôi. 

Mọi thứ sẽ trở nên riêng tư hơn nếu bạn có một số điện thoại Google Voice và nó rất dễ dàng 

để cài đặt, bạn chỉ cần chuyển số đó đến thẳng số cá nhân của mình. Và khi mà bạn quay số, 

bạn muốn gọi lại cho cô ta, bạn sẽ gọi thông qua số Google Voice còn số cá nhân của bạn 
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không hiện ra, chỉ có số Google Voice hiện ra mà thôi, dẫu cho bạn gọi từ điện thoại cá nhân 

nhé.  

Đối với tin nhắn cũng tương tự. Nếu cô ta gửi cho bạn 1 tin nhắn, thì cô ta đang nhắn vào số 

Google Voice, và bạn sẽ nhận được tin nhắn trên điện thoại di động của mình. Khi bạn phản 

hồi lại tin nhắn (dẫu cho nó đến từ điện thoại cá nhân của bạn, số cá nhân của bạn vẫn không 

hiện ra), chỉ có số Google Voice hiện ra mà thôi. Số cá nhân của bạn sẽ luôn luôn được bảo 

mật chặt chẽ. Cô ta sẽ không bao giờ có được nó.  

Đôi khi bạn bị mấy dân tiếp thị tới chào hàng hay mua thứ gì đó trên mạng, bọn họ đều hỏi xin 

số điện thoại của bạn, rồi thêm mấy trang web hay hỏi số điện thoại của bạn vì mấy cái lý do 

củ chuối nào đó, thì đừng đưa số cá nhân cho họ, hãy đưa số Google Voice. Nhiều công ty 

đang bán thông tin của bạn mà bạn không hề hay biết. Sẽ có lúc bạn nhận được những tin 

nhắn hay cuộc gọi kì lạ từ mấy bọn bán bảo hiểm chẳng hạn và bạn bắt đầu nghi vấn “Mình 

có đưa số điện thoại này cho bọn bảo hiểm bao giờ đâu?”. Đúng, bạn chưa hề đưa, bởi vì 

thông tin của bạn đã bị bán. Bạn đã đưa thông tin của mình cho mấy công ty bán hàng, và 

bọn họ bán lại thông tin đó cho bên thứ ba. 

Chốt lại, hãy tạo một số điện thoại Google Voice. Hãy bảo mật sự riêng tư của mình, đặc biệt 

nếu bạn thường xuyên ra ngoài gặp gỡ nhiều phụ nữ đẹp. Bạn không biết được mình sẽ gặp 

những ai và bạn không muốn họ có số thật của mình, số điện thoại thật sự của mình. Bạn luôn 

muốn bảo vệ bản thân khỏi phiền phức cho nên hãy tạo một số Google Voice, và việc này 

không tốn đồng nào cả. Nó hoàn toàn miễn phí. Chỉ mất vài phút để cài đặt và nó vô cùng dễ 

dàng. Nó hoạt động y hệt như số điện thoại thông thường. Thứ duy nhất bạn cần phải làm là 

chuyển tiếp số đó tới điện thoại cá nhân của mình. Một khi bạn chuyển tiếp tới số cá nhân, tất 

cả tin nhắn bạn nhận được sẽ chuyển đến số Google Voice, tất cả tin nhắn thoại bạn nhận 

được chuyển đến số Google Voice. Khi bạn phản hồi chúng, số Google Voice sẽ hiện lên, còn 

số cá nhân thật sự không còn xuất hiện nữa. Số cá nhân của bạn sẽ không bao giờ được hiện 

ra. Do vậy, số Google Voice mới là số mà bạn muốn đưa cho người lạ, đặc biệt là phụ nữ. 

Bạn không muốn họ có số cá nhân của bạn, bạn không muốn bất cứ thằng bạn trai cũ nào 

của cô ta, nhất là mấy thằng bạn trai hay ghen, gọi cho bạn một cách bất ngờ rồi bắt đầu làm 

phiền. Bạn không muốn sự riêng tư của mình bị đánh mất. Do đó, hãy tạo số Google Voice để 

bảo vệ bản thân.  
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BÍ MẬT ĐẶC BIỆT SỐ 6: PHỤ NỮ SUY NGHĨ  

KHÔNG GIỐNG NHƯ ĐÀN ÔNG 

Hãy ngừng ngay việc mong đợi phụ nữ suy nghĩ giống như đàn ông. Đây là vấn đề mà các 

bạn cần phải hiểu rõ. Phụ nữ đẹp hay phụ nữ nói chung không suy nghĩ giống như chúng ta, 

họ không suy nghĩ như đàn ông. Họ suy nghĩ như đàn bà, như mấy em gái mới lớn mà thôi, 

ngừng mong đợi họ sẽ phản hồi lại với chúng ta như đàn ông.  

Có quá nhiều người phạm phải lỗi cư xử với phụ nữ như thể họ là đàn ông, mong đợi họ phản 

hồi như đàn ông nhưng mà họ đâu phải vậy, họ không phải đàn ông, họ là đàn bà, là phụ nữ.  

Đây cũng có thể được xem là sai lầm lớn nhất lý giải tại sao nhiều người cảm thấy thất vọng 

về người phụ nữ mà mình đang hẹn hò, là bởi họ thất bại trong việc nhìn ra đối tượng là phụ 

nữ. Thay vào đó lại cố gắng và nhìn đối tượng như là đàn ông, nhưng mà họ đâu phải đàn 

ông, họ là phụ nữ cơ mà. 

Bạn cần phải ngừng ngay việc mong đợi phụ nữ cư xử như đàn ông. Phụ nữ không sử dụng 

logic. Họ không sử dụng lý lẽ. Hãy ngừng mong đợi họ làm điều đó. Một khi bạn có thể làm 

được vậy, bạn sẽ trở nên thành công hơn với phụ nữ. Một khi bạn chấp nhận bản chất của 

phụ nữ như họ vốn có (bản chất trong thực tế chứ không phải bản chất mà bạn muốn hay ước 

họ có), bạn sẽ trở nên thành công hơn với họ. Và bạn sẽ không còn trông đợi họ hành xử như 

đàn ông nữa. Bạn sẽ bắt đầu đoán biết được họ sẽ cư xử như phụ nữ. Bạn cũng biết đấy, 

phụ nữ hay hành xử như thế nào? Họ làm mấy việc dở dở ương ương, những việc không có 

logic, không có lý lẽ gì cả và trên hết là họ đều dựa vào cảm xúc để ra quyết định.  

Rất nhiều trong số các bạn mong đợi phụ nữ sẽ hành xử và phản hồi lại với mình như những 

gã đàn ông khác sẽ làm, như thằng bạn thân chí cốt hay mấy thằng bạn đực rựa mà bạn biết. 

Nhắc lại, cô ta không là bất kỳ ai trong số đó hết. Cô ta là phụ nữ, hãy mong đợi cô ta hành 

xử như phụ nữ. Phụ nữ hành xử như thế nào? Họ hành xử dựa vào cảm xúc, không xài logic, 

không đếm xỉa gì đến sự thật, không quan tâm đến số liệu, không sử dụng lý lẽ, họ hành xử 

giống y hệt một đứa trẻ, như một đứa con nít trong thân xác người lớn vậy. Tôi không hề hạ 

thấp phụ nữ nhưng đó là sự thật. Tất cả đàn ông đều biết điều này, chỉ là họ không muốn nói 

ra thôi, tại vì điều đó không được xã hội chấp thuận khi nói ra. Các bạn cần phải biết sự thật 

và ngừng cảm thấy sợ hãi khi nói ra điều đó. Tại đó là gốc rễ khiến bạn thất bại với phụ nữ. 

Bạn quá sợ hãi việc nói ra sự thật. Đừng nghe xã hội, truyền thông nói rằng: Chúng ta lẽ ra 

không nên nói những điều như thế, như thế sẽ gây tổn thương blah…blah…blah… Nhưng. Đó 

là Sự Thật. Có gì sai cơ chứ. Nhiều người rất muốn phụ nữ hành xử và phản hồi với sự tự 

trọng, danh dự, đạo đức. Nhưng hãy nhớ những gì tôi đã dạy bạn trước đó trong cuốn 

AudioBook này, những phẩm chất đó chỉ có ở đàn ông mà thôi. Tự trọng, danh dự, đạo đức 

là những thứ đàn ông hướng tới để nâng cao giá trị bản thân. Còn phụ nữ không coi trọng 

những giá trị này. Họ không hề coi trọng danh dự, đạo đức hay lòng tự trọng lên trên cảm xúc 

của chính họ, cảm xúc của họ đưa họ tới và ra quyết định.  

Tại sao bạn nghĩ mấy thằng đểu cáng lại thành công với phụ nữ đẹp như vậy? Bạn muốn biết 

lý do không? Đó là bởi bọn nó có thể khiến phụ nữ giận dữ, hạnh phúc, buồn bã. Bọn nó có 

thể ấn vào nút cảm xúc của cô ta. Bọn nó biết cách để khiến cô ta tràn đầy cảm xúc. Và phụ 

nữ thì luôn luôn bị dẫn lối bởi chính cảm xúc của mình. Đó là lý do họ làm những việc khiến 

những người sử dụng logic cảm thấy hoang mang. Cho nên tôi đã từng bảo bạn là đừng bao 

giờ hỏi ý kiến hay xin lời khuyên từ phụ nữ về bất cứ cái gì, đặc biệt là hỏi về người phụ nữ 

khác, bởi vì họ sẽ đi và nói cho người đó biết, bạn không muốn điều đó xảy ra đâu. Bởi bất cứ 

thứ gì họ nói với bạn đều không phản ánh được thực tế. Nó chỉ phản ánh thứ khiến cho cô ta 

cảm thấy thoải mái mà thôi. Nhưng không chỉ là thoải mái không thôi đâu, mà chỉ là thoải mái 
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tại thời điểm đó thôi. Ví dụ như ngay bây giờ, ngay lúc này, bạn hỏi cô ta gì đó, cô ta sẽ trả lời 

với bạn những gì mà cô ta cảm thấy. Quay lại vào ngày mai, hỏi cô ta y hệt câu đó, bạn sẽ có 

câu trả lời hoàn toàn khác bởi vì có thể cô ta đã có cảm xúc khác rồi. Nếu bạn hỏi câu tương 

tự với đàn ông hôm nay, và anh ta cho bạn câu trả lời, quay lại ngày hôm sau hỏi y hệt, anh 

ta cũng trả lời y hệt câu đó và phàn nàn “Sao mày hỏi lại tao câu đó nữa? Câu trả lời cũng thế 

thôi mà hỏi hoài vậy”. Bởi vì hầu hết đàn ông chúng ta, mọi thứ đều chỉ dựa trên logic, dựa 

trên lý lẽ, dựa trên sự thật, dựa trên số liệu chứ không hề dựa trên cảm xúc. Chúng ta không 

thể sử dụng cảm xúc của mình được, tại vì chúng ta không thể tin tưởng vào nó. Chúng ta 

cần phải sử dụng sự thật. Hãy tưởng tượng nếu những nhà đầu tư chứng khoán của bạn, 

những người cầm tiền của bạn để ra quyết định đầu tư mà họ chỉ dựa vào cảm xúc thay vì sự 

thật, số liệu, logic, lý lẽ, thì hiển nhiên là sớm muộn gì bạn cũng sẽ phá sản mà thôi. Và phụ 

nữ thì họ sống theo kiểu cảm xúc này trong tất cả các trường hợp. 

Thế bạn nghĩ tại sao nhiều phụ nữ lại có những khoản hóa đơn khổng lồ trong thẻ tín dụng? 

Bởi khi thậm chí họ biết rằng mình không hề có tiền, họ vẫn làm gì bạn biết không? Họ vẫn ra 

ngoài và đi Shopping, vì điều đó khiến họ không còn bận tâm gì nữa cả. Khi đàn ông chúng ta 

hết tiền thì chúng ta làm gì? Chúng ta quay trở lại làm việc. Chúng ta ngừng tiêu xài. Chúng 

ta cắt giảm chi tiêu. Chúng ta không tiếp tục mua sắm nữa. Chúng ta hạn chế ra ngoài bởi vì 

đó là điều hợp lý nhất cần phải làm. Khi chị em phụ nữ hết tiền, họ cảm thấy tồi tệ, họ cảm 

thấy suy sụp đến nỗi không thể đi làm. Họ thà đến khu thương mại mua sắm và đặt bản thân 

trong tình trạng thêm nợ nần, để mong một ngày nào đó bạn sẽ xuất hiện và “bảo lãnh” cho 

họ.  

Bạn đã từng thấy phụ nữ đỗ xe chưa? Họ giống y hệt như Stevie Wonder (nghệ sĩ nổi tiếng 

nhưng bị mù) đỗ xe vậy. Nhiều lúc bạn phải thật sự thắc mắc rằng liệu họ có biết đo lường khi 

đỗ xe song song không hay họ đang sử dụng The Force (thần lực, trong Star War), bởi vì tôi 

thấy chị em chả bao giờ thèm nhìn hay để ý gì cả. Tôi chỉ thấy họ hành động theo cảm tính 

rằng: Như thế là đúng rồi.  

Gần đây thì tôi ở tại Los Angeles. Có thấy một gã vừa mua một chiếc Lamborghini mới toanh. 

Anh ta đỗ xe rất xa những người khác, cách khoảng trống từ 2 đến 3 chiếc xe ở phía trước 

mình. Bởi vì dĩ nhiên rồi, anh ta không hề muốn bất kỳ ai đỗ gần nó cả. Đấy là điều dễ dàng 

hiểu được. Chiếc xe trị giá 300.0000$ mà. Nếu là tôi thì tôi cũng không muốn bất kỳ ai gần nó.  

Sau khi đỗ xong, thì bằng một cách kỳ diệu nào đó, xuất hiện một quý cô đang ngồi trên chiếc 

Chevy Silverado, đây là kiểu xe SUV lớn, nó khá to. Cô ta chạy lại đỗ ngay trước chiếc 

Lamborghini. Trong khi đó vẫn còn tới 2 đến 3 khoảng trống. Cô ta thậm chí còn không đỗ 

song song. Cô ta cứ lao thẳng tới và đỗ ngay trước xe anh ta. Và vì một lý dị hợm nào đó, cô 

ta lùi lại trong khi vẫn còn rất nhiều khoảng trống giữa 2 xe. Cô ta cần phải chắc chắn rằng xe 

cô ta đỗ ngay trước chiếc Lamborghini. Không vì một cái gì cả thế nhưng mà cô lại cho xe lùi 

lại. Anh chàng sở hữu chiếc Lamborghini đứng nhìn bên ngoài và bước qua tôi rồi đùa rằng 

“Hãy xem, cô ta chuẩn bị đụng phải xe của tôi này”. Sau đó anh ta quay đi được 2 bước thì 

bất thình lình nghe thấy tiếng va đập. Cô ta tông trúng chiếc Lamborghini của anh ta bằng 

chiếc Chevy Silverado của mình, trong khi khoảng trống trước đó anh ta đỗ bằng tới 2-3 chiếc 

xe hơi. Sau khi đụng xong cô ta chạy xe lên phía trước một chút nhưng lỡ chạm phải cái nút 

để khóa cửa, rồi tiếng chuông báo động nhỏ vang lên. Cuối cùng cô ta hành xử như thể chả 

có chuyện gì xảy ra cả. Và trông khuôn mặt của chàng trai Lamborghini, ý tôi là vẻ mặt của 

anh ta ngớ ra rất nực cười. Cô ta đỗ xe đó rồi bỏ đi như thể chả có chuyện gì to tát cả. Tôi 

ước gì mình có camera lúc đó để quay, video này có thể sẽ Viral (lan nhanh) trên Youtube một 

cách dễ dàng. Đó là một trong nhiều ví dụ để chứng tỏ những việc mà phụ nữ làm không hề 

hợp lý chút nào. Ý tôi là, cô ta không những dễ dàng đỗ với khoảng trống 2 đến 3 chiếc xe ở 

phía trước anh ta, mà phía sau xe anh cũng có nhiều khoảng trống tương tự. Có rất nhiều chỗ 
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trống để đỗ xe. Cô ta đâu cần phải đỗ sát vào xe anh ta chứ. Thế nhưng cô ta cảm thấy bắt 

buộc phải đỗ ngay chỗ anh ta. Ngày hôm đó không phải là một ngày bận rộn, không phải là 

một ngày kẹt xe hay gì cả. Cô ta chỉ cảm thấy rằng mình bắt buộc phải đỗ ngay trước đó và 

lùi lại cho tới khi nào đụng chiếc Lambor thì thôi.  

Một câu chuyện nhỏ nói về logic của phụ nữ. Phụ nữ không chỉ thiếu sót trong việc sử dụng 

logic trong các mối quan hệ hay trong chuyện hẹn hò với đàn ông, mà họ thiếu sót sự logic 

trong cả cuộc sống của mình, bất kể khía cạnh nào: Đàn ông, tài chính, mua sắm, tiền 

bạc…bạn có thể kể thêm hộ tôi.  

Tôi biết một người phụ nữ từng giảm cân rất nhanh. Còn nhớ lúc đó tôi có hỏi cô ta “Sao em 

làm được hay vậy?”. Và cô ta nói “À, em ước là được”. “Ý em là sao? Em ước là được?”. “Dạ 

đúng anh, em ước mấy kí trên người em ra đi và nó đã ra đi, hihi”. “Ơ thế em không tới phòng 

Gym để tập hay làm gì khác à?”. “Ờ thì, em cũng bắt đầu ăn uống tốt hơn, rồi em nhận ra rằng 

mình muốn tập luyện nhiều hơn”. “Đúng, đúng rồi, có thể là mấy hoạt động đó mới khiến em 

giảm cân”. Cô ta vẫn quả quyết “Không, không phải vậy, em ước là được rồi”. Nói thêm là cô 

ta không phải kiểu phụ nữ ngốc nghếch. Cô ta thật sự là một cô gái thông minh. Nhưng như 

tôi đã nói từ trước, đây chỉ là một trong những khoảnh khắc khó hiểu của phụ nữ, lúc thì họ 

làm khác, nhưng lúc thì họ lại nói khác, mọi thứ hoàn toàn phụ thuộc vào cảm xúc của cô ta. 

Lúc này, tôi đã quá mệt mỏi rồi “Ok, thôi được rồi, em ước gì cũng được, mong muốn của em 

mà”.  

Giờ thì bạn hãy ngẫm lại một chút. Hãy suy ngẫm về những người phụ nữ mà bạn đã từng cố 

cư xử với họ như đàn ông và mong đợi rằng họ sẽ hành xử như đàn ông trong đời. Hãy ngẫm 

lại khoảng thời gian đó và ngẫm xem những chuyện gì từng xảy ra. Bạn đã từng thất vọng, 

đúng chứ? Bởi vì cô ta không thể nào suy nghĩ thông suốt được, biết tại sao cô ta không thể 

nào suy nghĩ thông suốt không? Bởi vì cô ta không phải là đàn ông. Bạn đã mong đợi cô ta 

hành xử và phản hồi lại với danh dự, tự trọng và đạo đức. Nhưng phụ nữ họ không quan tâm 

đến những thứ đó. Họ không hề coi trọng nó đâu, tất cả những giá trị đó đều xếp sau cảm xúc 

của chính họ. Họ sẽ luôn luôn đi theo cảm xúc của minh. Đó là lý do mà tôi dạy bạn cách để 

lay chuyển cảm xúc của họ. Đó là những gì tôi dạy bạn trong chương trình 33Secret. Tôi đã 

dạy bạn Cách để lay chuyển cảm xúc của phụ nữ. Và bằng cách nào? Bằng cách trở thành 

một người đàn ông và chứng tỏ sự nam tính của mình, chứng tỏ rằng bạn có khả năng kiểm 

soát bản thân, là một người kiên nhẫn. Những thứ này sẽ lay chuyển cảm xúc của phụ nữ bởi 

vì cô ta không thường xuyên thấy được giá trị đó. Chúng sẽ đưa cảm xúc của phụ nữ đi tứ 

tung. Chúng sẽ khiến phụ nữ tò mò về bạn. Chúng sẽ khiến phụ nữ có cảm giác bất an, tự ti. 

Chúng sẽ khiến phụ nữ cảm thấy lo lắng. Bạn muốn lay động cảm xúc của phụ nữ bởi vì là 

thứ mà phụ nữ trực tiếp đem ra sử dụng trong suốt cuộc đời của họ, cảm xúc là thứ giúp phụ 

nữ ra quyết định. Họ sử dụng cảm xúc của chính mình, họ không phải đàn ông cho nên bạn 

không thể đối xử với họ như đàn ông rồi mong đợi họ phản hồi như đàn ông được, mọi thứ 

không hoạt động theo cách đó. Cứ mỗi khi bạn cố làm theo cách đó, bạn sẽ chỉ cảm thấy thất 

vọng mà thôi. Bạn sẽ cảm thấy thất vọng. Bạn sẽ trở nên thành công hơn trước phụ nữ một 

khi bạn xem họ là phụ nữ, một khi bạn xem họ là giới tính nữ, bởi vì đó mới là bản chất vốn 

có của họ. Họ không phải là đàn ông. Đừng cư xử như thể họ là đàn ông, đừng mong đợi họ 

giống đàn ông, giống như thằng bạn của bạn.  

Tôi luôn luôn cảm thấy ngạc nhiên khi nghe ai đó nói rằng họ có một mối quan hệ bạn bè tốt 

đẹp với phụ nữ rồi ca ngợi về điều đó “Anh biết gì không, cô ta là bạn thân nhất của tôi”. Tôi 

thì kiểu “Ơ, thật à, anh có một người bạn thân phi logic à, anh có một người bạn thân phi lý à, 

làm sao mà các bạn lại trở thành bạn thân được hay vậy, bởi vì chính bản thân phụ nữ còn 

không thể thân được với nhau cơ mà. Họ đâm sau lưng lẫn nhau. Họ liên tục cạnh tranh nhau”. 
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Tôi đã từng chứng kiến nhiều phụ nữ có bạn rất thân, và bọn họ luôn luôn cạnh tranh với nhau 

một cách dai dẳng. Họ luôn luôn tìm cách xúc phạm lẫn nhau ở sau lưng. Cho nên tôi cảm 

thấy hài hước khi anh chàng nào đó nói rằng “Yeah, cô ta là bạn thân nhất của tôi”. “Thật à? 

Bởi vì phụ nữ còn không thể làm bạn thân của nhau. Làm sao mà cô ta có thể là bạn thân với 

đàn ông được? Cô ta có thể là một người bạn của bạn, nhưng còn bạn thân ư? Tôi không 

hiểu nhiều về bạn thân. Theo tôi, bạn thân là một người mà bạn không hề muốn phá hỏng mọi 

thứ với họ, một người không hề đâm sau lưng nhau, là một ai đó mà bạn không cảm thấy thù 

hằn. Còn phụ nữ, ngay cả khi họ đã là bạn thân của nhau, sẽ luôn luôn có kiểu cằn nhằn lẫn 

nhau, những sự thù hận tí ti mà không họ không bao giờ dám nói ra, nhưng nó vẫn luôn hiện 

diện ở đấy. Như thể một trong hai đang chờ đợi xem người bên kia làm điều gì đó sai trái. Và 

khi một trong hai làm gì đó xúc phạm đến người còn lại. Họ không chỉ tranh luận thôi đâu, họ 

sẽ lao vào đánh nhau như những con mèo. Cuộc đấu đá sẽ trở thành một cuộc chiến, từ tâm 

lý, chiến thuật, thể chất. Tất cả mọi sự đấu đá đều diễn ra cùng một lúc. Một sự hỗn loạn đích 

thực. Và phụ nữ còn chơi bẩn với nhau nữa, họ không hề có luật lệ gì hết. Mà đấy là điều hiển 

nhiên thôi, đúng không. Họ không hề có danh dự, đạo đức hay lòng tự trọng gì cả, cho nên 

luật lệ là thứ xa vời. 

Do vậy, ngừng cư xử với phụ nữ như đàn ông, ngừng mong đợi họ cư xử như đàn ông, lúc 

đấy, bạn sẽ trở nên thành công hơn, đặc biệt là với phụ nữ đẹp. Hãy nhớ rằng: Phụ nữ càng 

đẹp, bạn càng phải up Game của mình lên. Bạn sẽ cần tới nó đấy, bởi vì bạn có quá nhiều đối 

thủ. 

 

  



KeoDau.net – Kiếp Ngu Chấm Hết  Người dịch: Phạm Danh 

158 
 

BÍ MẬT ĐẶC BIỆT SỐ 7: THU HÚT PHỤ NỮ ĐẸP LÀ MỘT SỰ LỰA 

CHỌN 

Một trong những Top hướng dẫn hẹn hò từng nói rằng: Thu hút không phải là một sự lựa chọn. 

Tuy nhiên, tôi hoàn toàn không đồng ý. Tôi tin rằng thu hút là một sự lựa chọn. Tôi tin rằng 

bạn có thể thu hút gần như bất cứ người phụ nữ nào mà bạn muốn, miễn sao bạn vạch ra 

được chiến thuật. Tôi tin rằng bạn có thể thoát ra khỏi bất kỳ vùng Friendzone nào mà bạn 

đang mắc phải, miễn sao bạn vạch ra được chiến thuật. Mấu chốt ở đây là, bất kỳ chiến thuật 

nào mà bạn đang sử dụng đều phải nhắm tới mục đích tăng sự thu hút của phụ nữ đối với 

bạn, thay đổi quan điểm của cô ta về cách mà cô ta nhìn nhận bạn. Khiến một người phụ nữ 

bị bạn thu hút là điều khả thi, dẫu cho trước đây họ chưa từng bị bạn thu hút.  

Nhiều mối quan hệ hẹn hò giữa tôi và phụ nữ đẹp cũng tương tự như vậy. Họ không hề hứng 

thú với tôi ngay lập tức. Tuy nhiên, tôi đã tự chứng tỏ bản thân, tôi thể hiện được phẩm chất 

nam tính của mình, cho cô ta thấy rằng tôi có cuộc sống riêng, một cuộc sống tuyệt vời bên 

ngoài cô ta, rằng tôi không cần cô ta, rằng có rất nhiều những người phụ nữ hấp dẫn khác 

đang muốn hẹn hò với tôi. Và bằng việc lặp đi lặp lại những hành động đó, tôi đã xây dựng 

được sự thu hút với phụ nữ - những người không hề hứng thú với tôi ngay từ đầu. 

Quay trở lại lời nói của những Top hướng dẫn hẹn hò tôi đề cập ban đầu thì tôi nghĩ rằng việc 

họ nói thu hút không phải là một sự lựa chọn, đó là họ đang nói tới trường hợp mà phụ nữ 

mặc nhiên bị thu hút về mặt thể chất (chưa tới 2% người đàn ông mà cô ta gặp sẽ rơi vào 

trường hợp này). Bọn họ cho rằng: Đây không thể nào là lựa chọn được và đàn ông không có 

quyền lựa chọn. Thu hút sẽ không thể nào là lựa chọn khi mà: Cô ta nhìn thấy bạn và bị hấp 

dẫn ngay lập tức (tỉ lệ này rất thấp), còn nếu Cô ta không thấy bạn hấp dẫn thì bạn tạch. 

Không, không phải thế. Chúng ta không thể lấy số liệu thấp này để phán rằng: Thu hút không 

phải là một sự lựa chọn được.  

Nếu như bạn cũng giống như hầu hết đàn ông ngoài kia – đều không có ngoại hình đẹp, thì 

chiến thuật này là Hit Or Miss (Một trúng – Hai trượt). Và đây không phải là một chiến thuật 

tốt để thu hút phụ nữ đẹp. Tốt hơn hết là bạn nên quên việc dựa dẫm vào ngoại hình, của 

mình đi, và quên luôn việc “hy vọng” rằng cô ta sẽ thích mình.  

Thu hút không phải là một sự lựa chọn. Vớ vẩn! Đó là bởi bạn chỉ dựa vào mỗi ngoại hình của 

mình, bạn quá dựa dẫm vào việc cho rằng: Cô ta sẽ bị bạn thu hút trong lần gặp đầu tiên nếu 

bạn đẹp trai. Trong khi cái bạn cần là phải dựa vào bản thân, dựa vào việc chứng tỏ mình là 

đàn ông, chứng tỏ rằng bạn không cần cô ta, chứng tỏ rằng bạn có thể kiểm soát bản thân và 

bạn không tìm kiếm cô ta để trở thành một “má mì” mới của mình. Chiến thuật này tốt hơn 

nhiều so với việc dựa dẫm độc lập vào mỗi ngoại hình để thu hút cô ta (mà chiến thuật này 

không hề khiến bạn ở vị thế quyền lực để giữ cô ta ở bên mình nữa), cho nên hãy bỏ chiến 

thuật này đi.  

Tôi biết là có rất nhiều cậu trai ngoài kia có ngoại hình ngon lành cành đào, thừa sức hấp dẫn 

rất nhiều gái đẹp. Tuy nhiên, bọn họ sẽ không thể nào giữ người phụ nữ đẹp bên mình lâu 

được nếu như chiến thuật của họ chỉ dựa trên mỗi sắc đẹp. Bởi vì sắc đẹp là thứ duy nhất mà 

họ có và dựa dẫm vào.  

Một điều không may thay là ngày nay, hầu hết đàn ông (thậm chí đối với mấy cha nội không 

có ngoại hình đẹp), đều rất thích đem chiến thuật này ra xài và họ xem đây là chiến thuật duy 

nhất mà mình có. Họ thiếu quá nhiều sự giáo dục, họ thiếu quá nhiều Game để khiến phụ nữ 

bị thu hút, cho nên họ chỉ biết dựa dẫm vào mỗi chiến thuật “ngoại hình” giống phụ nữ (mặc 

cho có hay không có sắc đẹp), và đây là điểm khiến họ luôn gặp thất bại thay vì thành công 

trước phụ nữ đẹp.  
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“Như vậy ý của anh là cứ để cho bản thân sa đọa, béo phì, xấu xí và chỉ dựa vào mỗi Game 

thôi là đủ đúng không?”. Tất nhiên là không phải như vậy rồi. Bạn nên xây dựng thân hình của 

mình thon gọn và góc cạnh nhất có thể. Điều này không chỉ là chuyện thu hút được phụ nữ 

đẹp mà còn là về chính bản thân bạn, cho chính sức khỏe và lòng tự trọng của bạn nữa. Cái 

tôi đề cập tới đó là ngoại hình của bạn chỉ luôn luôn nên là một miếng kem được thêm vào vẻ 

ngoài của một cái bánh ngọt. Và điều đó hoàn toàn hợp lý. Ngoại hình của bạn chỉ nên là một 

miếng kem tô điểm thêm cho cái bánh, không hơn không kém. Nó chỉ chiếm 20% trong chiến 

thuật của bạn mà thôi, chứ không phải chiếm 80% như nhiều người vẫn hay lệ thuộc vào. Vẻ 

đẹp chỉ nên chiếm tối đa 20%. 80% bạn phải dành cho Game của mình, chiến thuật của mình, 

như chứng minh rằng bạn là đàn ông, chứng minh rằng bạn có cuộc sống riêng, chứng minh 

rằng bạn không cần thiết phải có cô ta, chứng minh rằng bạn có nhiều phụ nữ khác đang thèm 

muốn bạn. Đấy mới là thứ chiếm 80% chiến thuật của bạn. Bởi vì mục đích tối thượng của 

chúng ta là thu hút phụ nữ và giữ được họ trong đời. 20% vẻ đẹp của bạn chưa bao giờ là đủ 

để làm được điều đó, nhiêu đó chỉ đủ để mời phụ nữ tới cửa mà thôi (còn muốn cô ta vào 

trong thì chưa chắc đâu). Bởi vì nếu giả định bạn có ngoại hình hấp dẫn, đẹp trai đi, có thể sẽ 

đủ để thu hút phụ nữ nhưng sẽ không bao giờ là đủ để giữ họ ở bên mình. Khi một người phụ 

nữ đẹp gặp được một người đàn ông mạnh mẽ mà kích hoạt được sức hút lên cô ta. Đoán 

xem. Vẻ đẹp của anh ta chỉ như lớp kem trên cái bánh mà thôi. Nó chỉ đơn giản tô lên thêm 

cho chiếc bánh. Nó chỉ chiếm 20%. Trong trường hợp này, cô ta đã gặp được một người 

chứng tỏ được bản thân là đàn ông, đồng thời anh ta còn có sức hút về mặt thể chất nữa 

(mạnh mẽ). Chuyện gì sẽ xảy ra sau đó? Cô ta sẽ phải lòng anh ta ngay thôi. Ngược lại, nếu 

phụ nữ đẹp gặp gỡ được một gã mà chỉ có mỗi vẻ điển trai và chả có gì khác nữa, anh ta chỉ 

là một Hot boy, không hề có chút Game nào, không có chiến thuật gì, hành xử như thằng trẻ 

con, thì cô ta có thể đi chơi với anh ta vài hôm (nhưng mà là gã mở miệng rủ rê chứ không 

phải cô ta). Thường thì chỉ sau khoảng 1 hay 2 buổi hẹn, anh ta sẽ bị ném đi như cuốn tạp chí 

cũ. Thường thì chỉ sau 1 hay 2 buổi hẹn, anh ta không còn ở vị thế quyền lực được nữa. Và 

tin hay không thì tùy bạn, rất nhiều người ngày nay rất muốn ở vị thế quyền lực, thậm chí đối 

với những anh chàng rất điển trai và dễ dàng có được nhiều phụ nữ, rất nhiều trong số họ 

muốn giữ những người phụ nữ này ở lại bên mình, thế nhưng họ không thể làm được điều đó 

bởi vì họ thiếu đi nhiều sự chỉ dẫn, bởi tất cả những gì họ dựa dẫm vào là vẻ đẹp của mình.  

Tôi tin rằng hầu hết đàn ông đều rất muốn những người phụ nữ hấp dẫn mà mình gặp được 

trong đời, đều không chỉ dừng lại ở mức hẹn hò cho vui, mà thật sự muốn cả hai được ở bên 

nhau bền lâu. Tuy nhiên, đây lại là thứ mà có rất ít người đạt được, tin hay không thì tùy bạn. 

Nhưng không sao, tôi đã ở đây rồi, và tôi sẽ chỉ bạn cách để làm được điều đó, và cách duy 

nhất chỉ đơn giản là quay trở về lại hành trình trưởng thành của bạn và chứng tỏ lại bản thân 

mình là đàn ông từng giây từng phút một. Những người không thể giữ được phụ nữ ở bên 

mình đều là những người đánh mất đi sự trưởng thành của chính họ. Những người đã ngừng 

việc chứng tỏ mình là đàn ông, những người bắt đầu hành xử như mấy con đàn bà, những 

người trở nên tỏ ra thiếu thốn và đỉa đói, bám chặt, dựa dẫm vào phụ nữ, những người khiến 

bản thân trở nên thoải mái, lười biếng, mập mạp. Đây là những gã có kết cục đánh mất người 

phụ nữ của mình, bởi vì họ khiến cuộc sống của họ xoay quanh phụ nữ. 

Trong sâu thẳm đàn ông chúng ta có một đặc điểm đặc biệt: Chúng ta thật sự muốn yêu 

thương và bảo vệ người phụ nữ của mình, muốn trở nên thoải mái cùng với cô ấy. Và đúng là 

đặc điểm này đã có tác dụng từ 300 năm về trước, khi cha ông chúng ta đã đấu tranh để giành 

lại biên giới, đặc điểm này đã từng hiệu quả, nó khiến nam và nữ trở nên có trách nhiệm và 

gắn kết hơn. Thế nhưng thời đại ngày nay, nó không còn có tác dụng nữa, nếu bạn còn ngây 

thơ nghĩ nó hiệu quả thì bạn sẽ bị cô ta đá hay cắm sừng ngay. Bạn cần phải học cách rèn 

luyện bản thân chỉ dựa dẫm vào chính mình mà thôi, không bao giờ dựa dẫm vào phụ nữ. Một 
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khi bạn làm được như vậy, bạn sẽ luôn luôn giữ được người phụ nữ trong đời mình. Họ sẽ 

không muốn rời bỏ bạn bởi vì bạn là một người đàn ông thực thụ. Bạn cho cô ta thấy được 

những phẩm chất đầy nam tính mà bất kỳ người phụ nữ nào theo bản năng cũng thèm muốn 

có được nhưng rất khó để tìm ra, đặc biệt là trong thời đại ngày nay. 
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BÍ MẬT ĐẶC BIỆT SỐ 8: MỘT THỎA THUẬN TIỀN HÔN NHÂN 

(PRENUP) TRỊ GIÁ 5000$ VỚI PHỤ NỮ ĐẸP SẼ GIÚP BẠN TIẾT 

KIỆM ĐƯỢC HÀNG TRIỆU ĐÔ LA THIỆT HẠI NẾU CẢ HAI LY HÔN 

TẠI TÒA 

Hãy thực hiện một thỏa thuận rõ ràng trước khi cả hai tiến vào hôn nhân. 

Nếu bạn có ý định kết hôn với một người phụ nữ xinh đẹp, hãy chắc chắn là bạn đã dành thời 

gian để soạn ra một thỏa thuận tiền hôn nhân vững chắc và khả thi cho chính mình, bởi vì nó 

sẽ bảo vệ bất cứ loại tài sản nào mà bạn kiếm, tích lũy được trong tương lai. 

Đừng giống như rất nhiều người ngoài kia nghĩ rằng họ có khả năng chống được mọi loại đạn. 

Bạn sẽ không bao giờ biết được chuyện gì sẽ xảy ra với mình trong tương lai. Bạn sẽ không 

bao giờ biết được rằng mình sẽ trở nên thành công như thế nào, rất nhiều người cũng không 

ngờ rằng bản thân lại trở thành triệu phú tự thân. Trong nhiều cuộc phỏng vấn trên truyền 

hình, bạn vẫn hay nghe họ nói những câu rất hiển nhiên “Nếu mà bạn nói với tôi điều này 20 

năm trước, tôi sẽ không bao giờ tin vào điều đó”. Đã bao nhiêu lần bạn nghe mấy gã thành 

công, giàu có nói như vậy? Kiểu “Nếu mà bạn nói với tôi điều này lúc tôi 25 tuổi, tôi sẽ không 

bao giờ tin bạn”. 

Do vậy, bạn sẽ không bao giờ biết được chuyện gì sẽ xảy ra với mình, đặc biệt là với những 

sự chỉ dẫn mà tôi đang đưa đến cho bạn và tôi khiến bạn phải nhận thức rõ rệt rằng: Để thu 

hút phụ nữ cực kỳ hấp dẫn, cực kỳ xinh đẹp, đẹp nhất trên hành tinh: 8, 9, 10 điểm, thì bạn 

cần phải trở nên giàu có, bạn cần phải trở nên thành công. Nếu bạn vẫn chưa giàu có và thành 

công ngay lúc này – hầu hết các bạn đều chưa có gì, thì các bạn cần phải thể hiện rằng mình 

có tiềm năng, phải thể hiện bản thân, cũng giống như tiền lãi được gửi vào ở trong ngân hàng, 

miễn sao bạn cho người khác thấy được điều gì đó một cách thuyết phục, rằng bạn đam mê 

những việc của mình, bạn có mục tiêu lớn, giấc mơ lớn – hầu hết các bạn đều có cái này. Bạn 

chỉ cần có khả năng để thực hiện kế hoạch mình đề ra và “giao tiếp” nó tới phụ nữ. Hãy thể 

hiện sự nhiệt huyết của mình khi nói tới sự thành công với phụ nữ, những thứ mà bạn tin 

tưởng, rằng bạn sẽ thành công, và cô ta nên đầu tư sớm vào bạn, ủng hộ bạn. Cho cô ta thấy 

cô ta đã đúng khi đầu tư sớm vào bạn, trước khi có ai đó chen chân vào. Và đó là cách mà 

bạn muốn cô ta cảm nhận về bạn, rằng “Có rất nhiều tiềm năng từ anh chàng này”.  

Và với những viễn cảnh mà bạn đã nói ra, bạn muốn chắc chắn rằng: Nếu như bạn có kết cục 

cưới ai đó làm vợ (phụ nữ đẹp hay không đẹp gì cũng được, nhưng mà mong là bạn có lựa 

chọn đúng đắn, vì tôi đã dạy bạn là chỉ nên nhắm tới phụ nữ đẹp mà thôi), thì bạn muốn đảm 

bảo rằng mình đã soạn sẵn một thỏa thuận tiền hôn nhân vững chắc rồi. Đối với một thỏa 

thuận tiền hôn nhân được đánh giá cao thì giá thành thường rơi vào khoảng 5000$. Do vậy, 

bạn muốn chi ra ít nhất 5000$ cho thỏa thuận này, và bạn muốn đặt tài sản, lợi ích của mình 

vào trong đó nhiều nhất có thể. Bởi vì nếu như vì bất kỳ lý do gì khiến bạn phải có một cuộc 

ly hôn, thì sẽ có rất nhiều thứ quý giá trong đó bị tước mất khỏi bạn, rất nhiều là đằng khác. 

Bọn họ sẽ soi mói vào tài sản của bạn, cho nên bạn càng để nhiều thứ trong đó để bảo vệ bản 

thân thì càng tốt. Việc làm này rất đáng nên đừng chần chừ. Khi thời điểm tới, đừng ngại 

ngùng tham khảo ý kiến luật sư, hãy thuê một luật sư giỏi. Điều này hoàn toàn xứng đáng với 

số tiền mà bạn bỏ ra.  

Cứ tự đi hỏi tất cả những gã đã từng kết hôn mà không có sự thỏa thuận trước, nhất là mấy 

gã có rất nhiều tiền. Paul McCartney là một ví dụ, thử hỏi anh ta xem. Hay nhìn những gì đã 

xảy ra với Johnny Carson, tôi có thể kể tiếp về những gã Celebs (người nổi tiếng) không hề 

chịu động não này, nhưng sẽ mất khá nhiều thời gian, bạn hãy tự kiểm chứng.  
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Nếu bạn còn nhớ lại khoảnh khắc khi mà Paul McCartney lên TV phỏng vấn cùng với người 

vợ của mình, nhưng rồi cả 2 lại có kết cục ly hôn và sau đó cô vợ đã lấy đi của anh ta cả đống 

tiền. Cô ta thậm chí còn chưa được sinh ra lúc anh ta còn đang ở đỉnh cao của sự nghiệp và 

có rất nhiều tiền cùng với ban nhạc The Beatles của mình. Dẫu vậy, bạn thấy không, cô ta đã 

có được miếng bánh béo bở chỉ vì anh ta không hề có thỏa thuận tiền hôn nhân. Tôi từng nhớ 

rất rõ, và có lẽ bạn cũng vậy, anh chàng này, ảnh lên TV, Paul McCartney ấy, ảnh bảo rằng 

ảnh đang yêu, tình yêu đích thực cái củ chuối gì ấy. Real love các kiểu. Những khi mà tôi thấy 

mấy thằng cha Celebs, người nổi tiếng làm mấy trò hề này trên TV (họ đều giàu có nhé), thì 

đó là lúc mà các bạn có thể tự rút ra bài học cho riêng mình đó là: Dẫu cho họ có tất cả tiền 

tài, danh vọng, sự thành công, thì bọn họ vẫn có thể thiếu sự giáo dục về phụ nữ, về game. 

Tôi biết là nghe khó có thể tin được khi mà họ đều thành công, đều có tiền bạc trong tay nhưng 

lại không có nhận thức hay suy nghĩ đến những kiến thức để bảo vệ tài sản của mình. Họ 

không thèm bận tâm đến việc tự giáo dục bản thân khi đối đầu với phụ nữ và lường trước 

những hậu quả có thể xảy ra. 

Tin tưởng vào tình yêu là một điều hoàn toàn bình thường. Phải lòng và cưới một người phụ 

nữ cũng là điều dễ hiểu. Nhưng sẽ thật là ngu xuẩn nếu làm những việc đó mà không chịu 

giáo dục bản thân trước, không chịu học cách bảo vệ bản thân. Bạn phải nên luôn luôn bảo 

vệ bản thân mình trước cái đã. Những gã tôi kể trên đều chỉ biết dấn thân vào mà không có 

đồ bảo hộ, không có một tấm lưới an toàn nào để bảo vệ bản thân. Tôi thì đang dạy bạn cách 

làm khác đi, tôi đang bảo bạn làm khác đi. Hãy tin tưởng vào bản thân mình.  

Một gã nào đó bươn trải ngoài xã hội và trở thành triệu phú mà vẫn không biết chuyện gì sẽ 

xảy ra với mình khi kết hôn, không có dự tính gì cho cuộc hôn nhân sắp tới. Thì vào thời khắc 

mà gã kết hôn, tôi nhận định là gã không hề có đủ sự tin tưởng vào bản thân, gã không hề tin 

vào bản thân mình đủ nhiều. Bởi vì nếu như gã tin tưởng vào bản thân mình thì gã đã tự bảo 

vệ bản thân mình rồi, có thể gã sẽ nghĩ kỹ hơn “Mình nghĩ việc có thỏa thuận tiền hôn nhân 

trước sẽ có ích một ngày nào đó, bởi vì chí ít thì mình cũng nhận thức được cái chết của mình 

cũng tích cực (dead-positive). Lỡ đâu một ngày nào đó mình trở thành triệu phú thì sao, hay 

thậm chí là tỷ phú. Cho nên tốt hơn hết là mình nên làm gì để để bảo vệ bản thân”. Đấy là 

những gì mà bạn nên ngẫm nghĩ trước khi cưới bất kỳ người phụ nữ nào. Hãy bảo vệ bản 

thân, bởi vì cái cách mà luật pháp ngày nay vận hành không hề có lợi cho bạn. Luật pháp 

ngày nay không có lợi cho đàn ông. Đó là lý do tại sao bạn nghe nhiều gã ngoài kia kêu ca 

rằng “Có ích lợi gì cho đàn ông để khiến tôi phải kết hôn?”. Đúng là chả còn lợi ích gì cho bạn 

khi tiến tới hôn nhân nữa cả. Chính phủ đã tước đi rất nhiều quyền lợi và sự hứng thú của bạn 

trong vấn đề hôn nhân. Họ không muốn nhìn thấy bạn kết hôn. Họ muốn phụ nữ ở mãi trạng 

thái độc thân và phụ thuộc vào chính phủ, vào những thứ mà chính phủ bày ra. Họ không hề 

muốn các bạn kết hôn. Do vậy bạn cần phải bảo vệ bản thân bởi vì luật pháp không đứng về 

phía bạn. Tất cả chỉ có lợi cho phụ nữ mà thôi. Bạn thật sự muốn thứ gì đó sẽ bảo vệ cho 

mình, và hãy nhìn ví dụ từ những Celebs không chịu thực hiện thỏa thuận tiền hôn nhân ra 

làm gương. Thử hình dung ra nếu họ chịu bỏ 5000$, họ có thể đã tiết kiệm được cả triệu, 

thậm chí cả trăm triệu nếu xảy ra ly hôn. Bạn cứ nghĩ xem, đổi 5000$ để giữ lại 3.000.000$? 

Đáng không? Tất nhiên là đáng chứ, và hiển nhiên là bạn sẽ làm ngay và luôn. Bởi vì bạn 

muốn bảo vệ tài sản của mình. Chỉ có mất trí mới không chịu làm như vậy. Đừng giống với 

nhiều gã ngoài kia hoàn toàn không chịu tỉnh táo khi chuẩn bị sắp sửa kết hôn, đặc biệt là với 

những gã đang trên đà thành công cả về sự nghiệp lẫn tiền bạc. 

Hãy nhìn những gì đã xảy ra với Kobe Bryant. Vợ của anh ta đã chờ đợi cho đến năm thứ 11 

của cuộc hôn nhân. Một vấn đề nữa mà bạn cần phải hiểu cách mà luật pháp ngày nay hoạt 

động đó là: Nếu bạn cưới một người phụ nữ trên 10 năm, bạn sẽ phải trả tiền cấp dưỡng cho 

cô ta trong suốt quãng đời còn lại của mình. Còn nếu bạn chỉ cưới cô ta dưới 10 năm, bạn sẽ 
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chỉ chi trả tiền cấp dưỡng trong vòng 2 năm mà thôi. Đây là điểm khác biệt rất lớn. Đó là lý do 

mọi người thường hay bàn tán về việc nhìn lại mối quan hệ vợ chồng trong 10 năm chung 

sống. Bạn cũng nên vậy, bạn phải đánh giá, kiểm tra lại mối quan hệ hôn nhân tại năm thứ 

10. “Liệu mình và cô ta có thể tiến xa hơn được nữa không? Cô ta có đang âm mưu từ bỏ 

mình vào năm thứ 11 và cố gắng bắt mình cấp dưỡng trong suốt phần đời còn lại không?”. 

Bạn thấy đấy. Bạn buộc phải đánh giá lại mọi thứ một cách chắc chắn. 

Mọi vấn đề luôn luôn quay trở về nơi mà bạn gặp gỡ người phụ nữ của mình. Bạn gặp gỡ 

người phụ nữ này như thế nào? Đây cũng là lý do tại sao mà tôi khuyên các bạn không bao 

giờ được hẹn hò với những cô nàng tiệc tùng, những ả gái nhảy chuyên nghiệp. Tất cả những 

kiểu phụ nữ đó đều thường xuyên la cà ở hộp đêm, đấy là kiểu phụ nữ mà bạn không nên tập 

trung vào, bởi vì bọn họ chắc chắn sẽ muốn bắt bạn trợ cấp suốt đời. Do vậy, hãy cân nhắc, 

mọi thứ đều luôn luôn quay trở về nơi bạn bắt đầu, nơi bạn gặp gỡ phụ nữ và cách bạn gặp 

gỡ họ, bởi vì đó là mấu chốt. Mấu chốt rất lớn. Và đó là lý do khi bạn gặp gỡ một người phụ 

nữ, bạn buộc phải suy nghĩ và nhìn xa hơn một chút. Rất nhiều người trong số các bạn không 

chịu nhìn xa trông rộng, các bạn chỉ chăm chăm tập trung vào việc lên giường. Vấn đề này tôi 

đã nói rồi, bạn cần phải dẹp ngay cái suy nghĩ lên giường, bởi vì thật sự là bạn sẽ được lên 

giường nhiều hơn nếu bạn không tập trung cố gắng lên giường. Ngoài ra thì bạn cũng có thể 

đánh giá liệu bạn có đang đặt bản thân vào tình huống có thể không thoát ra được, tình huống 

khiến bạn bị mắc kẹt mãi mãi. Chẳng hạn như nếu bạn lỡ khiến ai đó có thai thì sao? Đúng 

không. Bạn luôn luôn phải tự hỏi bản thân mình: Mình cần phải rèn luyện bản thân để nhìn xa 

hơn, không được nghĩ đến chuyện lên giường. Bởi vì mình hẹn hò và gặp gỡ với rất nhiều phụ 

nữ và không sớm thì muộn, khả năng cao là mình sẽ khiến một ai đó có thai. Điều đó dẫn tới 

việc mình phải bắt đầu hành động ngay hôm nay. Tại vì lỡ mình mới quen ai đó rồi muốn đụng 

chạm thể xác luôn thì sao. Phải luôn luôn tự nhủ chuyện gì sẽ xảy ra nếu như mình khiến ai 

đó mang thai. Đó có phải là người phụ nữ mà muốn trong cuộc đời này hay không. Lỡ như 

mình bị mắc kẹt với cô ta cùng đứa trẻ thì sao. Bởi vì cô ta và đứa trẻ là vấn đề mà bạn sẽ 

phải đối mặt trong vòng 18 năm tiếp theo của đời mình. Tôi có thể tự tin nói với bạn rằng bất 

kỳ cô nàng tiệc tùng nào mà tôi từng hẹn hò (đương nhiên là tôi không còn hẹn hò họ nữa, 

lần cuối tôi quen một em tiệc tùng là 10 năm trước), tất cả bọn họ đều là kiểu phụ nữ mà tôi 

không bao giờ muốn đối mặt nếu cả hai tiến tới hôn nhân, chứ đừng nói tới 18 năm cùng với 

đứa con của ai đó. Không đời nào. Kiểu phụ nữ đó rất hỗn loạn. Có rất nhiều những thành 

phần mờ ám trong đời cô ta, từ đám bạn cho tới người thân, bọn họ đều thuộc thành phần 

thích phiền phức và có tâm lý hủy hoại bản thân, hay thậm chí là thần kinh không ổn định. 

Không một ai muốn đối mặt với vấn đề như vậy trong vòng 18 năm. Đấy là những gì mà một 

cô nàng tiệc tùng đem đến cho chúng ta. Và tôi đã nói với bạn bao nhiêu lần rồi, họ không 

phải là kiểu phụ nữ dành cho bạn. Nhưng khổ nỗi là đám PUA hay DatingGuru cứ thích huấn 

luyện các bạn tiếp cận mấy cô nàng này trong chương trình dạy của mình. 

Đây là một vấn đề nhức nhối tại vì có rất nhiều bạn nghe theo và cũng tập tành làm PUA (mặc 

dù không nhiều kinh nghiệm lắm nhưng cũng đủ xài, tạm cho là cũng sát gái). Trong vòng 10 

năm, họ đã khiến không biết bao nhiêu em có thai. Và sẽ tới lúc một trong những cô nàng tiệc 

tùng hủy hoại cuộc đời họ trong 18 năm tiếp theo. Một vài PUA thậm chí đã phải kết hôn bởi 

bọn họ cũng thuộc tuýp đàng hoàng, họ chỉ muốn cố gắng làm điều đúng đắn vì đã lỡ khiến 

ai đó có thai. Nhưng hãy cân nhắc lại xem. Họ đã tự hủy hoại cuộc đời của chính mình. Họ đã 

phá nát mọi thứ. Họ đã có thể gặp được một người phụ nữ tốt nếu như biết kiềm chế lại, nếu 

như họ ngừng ngay việc tập trung lên giường. Mà tôi nói với bạn cả trăm lần rồi, nếu bạn mà 

ngừng việc tập trung chăm chăm lên giường, bạn chắc chắn sẽ được lên giường nhiều hơn, 

hãy tin tôi đi, tôi đã học được bài học đó theo cách đau đớn nhất, đó là: Khi bạn không tập 
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trung vào việc đó, phụ nữ sẽ tự động đến bên và thèm muốn bạn hơn, bởi vì bạn không cần 

họ. 

Nếu bạn đã kết hôn và một ngày nào đó (tôi hy vọng là không), bạn thấy mình sắp sửa phải 

tiến đến phiên tòa ly hôn. Thì lý do cho sự tình này luôn luôn quay trở về lại lúc vợ chồng bạn 

đã ở bên nhau như thế nào tại cột mốc 10 năm. Việc đánh giá lại mối quan hệ sau 10 năm rất 

quan trọng, đó luôn là mấu chốt chính. Thậm chí nếu bạn đã xem xét mọi thứ có vẻ ổn, cô ta 

là một người phụ nữ tốt, bạn đã chọn một cách sáng suốt, thì bạn cũng cần phải nhìn nhận lại 

hết. Bạn vẫn cần phải đánh giá mối quan hệ hiện tại và xem thử thật sự là nó đang diễn ra 

như thế nào, và hãy thành thật với bản thân. Bạn có nhìn thấy được bản thân mình vẫn ở bên 

cạnh người phụ nữ này trong suốt phần đời còn lại chứ? Bạn có thấy được cô ta sẽ ở bên 

bạn trong suốt phần đời còn lại của cô ta không? Bạn có đoán trước được cô ta sẽ hủy hoại 

bạn vào năm thứ 11 như vợ của Kobe Bryant đã làm không? Và tin chấn động của Kobe ngày 

đó đã lên trang nhất. Tôi không sốc lắm. Chả ai ngạc nhiên ngoại trừ Kobe cả. Anh ta là người 

duy nhất “Chuyện gì đang diễn ra vậy? Thật đấy ư?”. Tất cả mọi người đều biết kết cục của 

anh ta. Bức ảnh của anh ta trên Yahoo News thể hiện đầy sự choáng ngợp và không thể tin 

nổi chuyện xảy ra với mình. Mọi người thì kiểu “Sao anh ta ngạc nhiên dữ vậy, ai cũng biết 

kết cục đó cả mà”. 

Do vậy, bạn buộc phải đánh giá lại hôn nhân tại cột mốc 10 năm. Bởi vì nếu quá 10 năm, bạn 

sẽ phải cấp dưỡng cho cô ta suốt cuộc đời mình. Trừ khi cô ta tái hôn với một gã nào đó, 

nhưng hầu hết phụ nữ thông minh đều sẽ không làm vậy đâu bởi vì họ thích giữ lấy nguồn thu 

nhập ổn định từ bạn hơn. Cách đó quá dễ dàng. Họ vẫn có thể lấy được tiền của bạn trong 

khi có bạn trai mới (miễn không tái hôn là được). Và bọn họ sẽ cùng nhau xài tiền miễn phí từ 

bạn (nghe cay không?). Cho nên hãy nhớ, luôn luôn đánh giá tình trạng hôn nhân tại cột mốc 

10 năm. 

Khi càng gần đến cột mốc 10 năm. Hãy bắt đầu quay trở về lại nơi mà bạn đã gặp gỡ cô ta. 

Bạn gặp cô ta ở đâu? Bạn gặp cô ta như thế nào? Bạn bè của cô ta lúc đó ra sao? Bạn bè 

của cô ta lúc này như thế nào? Và bạn phải thành thật với bản thân rằng: Mối quan hệ giữa 

bạn và cô ta tiến triển ra sao? Cô ta nói chuyện có chua chát không? Cô ta có biết giữ mình 

không? Cô ta có cố gắng kết nối lại với những người trong gia đình và bạn bè của cô ta không, 

bởi vì đây thường là những dấu hiệu cô ta muốn rời khỏi cửa, cô ta bắt đầu tách biệt bản thân 

ra khỏi bạn và kết nối lại với tất cả những người bạn cũ của mình, rồi bắt đầu âm thầm xây 

dựng một chỗ dựa tinh thần vững chắc. Lúc này. HÃY CẢNH GIÁC! Cô ta đang muốn rời bỏ 

bạn. Đây là “báo động đỏ”, thể hiện rằng cô ta muốn rời khỏi cửa và nguyên do tại sao thì tôi 

đã dạy bạn ở những bài học trước rồi nhớ không: Tất cả đàn ông bị đá chỉ bởi một lý do duy 

nhất – Đó là chúng ta trở nên kém cỏi, yếu đuối. Thêm một vấn đề nữa để bạn nhìn nhận lại 

bản thân tại cột mốc 10 năm. Bạn có trở nên kém cỏi, yếu đuối không? Bạn có trao quyền lực 

cho cô ta không? Bạn có từ bỏ quyền kiểm soát trong mối quan hệ không? Cô ta có đột ngột 

cướp đi quyền lực của bạn không? Bạn cần phải tự hỏi bản thân những điều này, bởi vì đây 

là tất cả những dấu hiệu chứng tỏ: Cô ta có thể đang có âm mưu rời bỏ bạn. Và nếu như cô 

ta có âm mưu như vậy, cô ta sẽ chờ đợi cho đến năm thứ 11. Và bạn cần phải cắt đứt với cô 

ta trước đó ngay, bạn muốn kết thúc và cắt hết mọi thứ với cô ta trước khi năm thứ 10 của 

cuộc hôn nhân xảy tới, để bạn không phải trả tiền trợ cấp trong quãng đời còn lại của mình.  

Tôi biết và hẹn hò nhiều phụ nữ đã kết hôn rồi. Bọn họ cũng thẳng thừng bảo tôi rằng họ đang 

có dự định ly hôn chồng của mình và đang chờ đợi đến năm thứ 10. Tôi hỏi “Sao cô không 

làm điều đó ngay đi?”. Dĩ nhiên là họ sẽ không nói cho chúng ta biết rằng họ đang chờ 10 năm 

để làm gì đâu, bọn họ đều biết luật cả. Hầu hết phụ nữ đều tìm kiếm điều này. Hầu hết phụ 

nữ sẽ bảo nhau những lợi ích nếu như hôn nhân đã diễn ra sau 10 năm, bọn họ dấu nhẹm nó 

và thường chỉ nói đơn giản “Không, hiện tại tôi vẫn sẽ ở lại với anh ta”. Tôi tiếp tục thử cô ta 
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“Em nói vẫn sẽ ở lại với anh ta trong thời điểm hiện tại nghĩa là sao?”, “Thì hiện tại em vẫn sẽ 

ở lại với anh ta thôi”. Tôi thừa biết điều đó nghĩa là gì. Bọn họ đều chờ đợi cột mốc 10 năm, 

bởi vì sau khoảng thời gian đó: Trợ cấp suốt đời.  

Do vậy, hãy đảm bảo rằng bạn kết hôn với đúng người, hãy đảm bảo rằng bạn gặp gỡ người 

phụ nữ của mình ở đúng nơi đúng chỗ. Bạn muốn rào trước tất cả những đường đi nước 

bước của mình ngay từ giai đoạn đầu.  

Nếu bạn đã kết hôn được 10 năm, và kế hoạch của bạn là tiến xa hơn nữa trong mối quan hệ 

của mình. Bạn đã làm tất cả những điều đúng đắn ngay lúc đầu, bạn đã xây dựng một chỗ 

dựa vững chắc, đã gặp gỡ người phụ nữ của mình đúng nơi, cô ta có những người bạn tốt, 

cô ta là một người phụ nữ tốt, thì bạn đang thật sự ở trong vị thế tốt hơn nhiều so với mặt 

bằng chung đàn ông ngoài kia. Rất nhiều đàn ông ngoài kia đang thực hành mấy trò của dân 

PUA, thường xuyên la cà ở Bar hay Club chỉ để gặp gỡ những cô nàng tiệc tùng, để rồi đem 

lòng say mê cô ta. Và khi bọn họ lỡ bị dính vào cô ta khoảng độ 9 năm rưỡi thôi là cảm giác 

như bị đày đọa suốt kiếp rồi, mặc cho việc cô ta vẫn thường xuyên ra hộp đêm để quẩy.  

Nhân tiện thì những cô nàng tiệc tùng sẽ không bao giờ dừng được việc ra hộp đêm để quẩy. 

Các bạn đừng vội tin rằng khi bọn họ dỗ ngọt bạn bằng mấy lời như “Anh yêu, nếu chúng ta 

kết hôn rồi thì em sẽ dừng việc đó lại. Em sẽ không ra hộp đêm nữa. Đó là điều hiển nhiên 

mà. Vì em đã là một người phụ nữ có chồng rồi. Em sẽ không đi đến đó nữa đâu”. Đã bao 

nhiêu lần bạn được cô ta “cho ăn” mấy câu ngọt ngào đó rồi? Và có rất nhiều gã yếu kém 

ngoài kia nghe và tin theo, để rồi cưới luôn cô ta về làm vợ. Và một khi cô ta có được chiếc 

nhẫn cưới, một khi cô ta và bạn có con với nhau, cô ta sẽ bắt đầu “Anh yêu, anh có thể trông 

con tối nay được không, em đi chơi với hội mấy chị em một chút”. Cô ta sẽ luôn luôn cho bạn 

ăn những thứ dối trá “Đi mà, đi mà. Em kết hôn rồi mà, hai đứa mình có con với nhau rồi mà. 

Em thực sự làm được gì cơ chứ?”. Bạn phải tự chất vấn chứ? Kiểu: Chứ mắc cái quần gì mà 

mày đi hộp đêm trong khi mày đã kết hôn và có con rồi? Đúng không. Đây là hành động rất 

điên rồ. Nhưng cô ta vẫn sẽ làm vậy. Những cô nàng tiệc tùng không bao giờ thay đổi. Một 

khi đã là cô nàng tiệc tùng thì suốt đời là cô nàng tiệc tùng. Đừng bao giờ cưới kiểu phụ nữ 

này. Đừng chạm tới cột mốc 10 năm với kiểu phụ nữ này. Bởi vì tôi đảm bảo với bạn họ sẽ là 

kiểu phụ nữ chờ tới năm thứ 11 để rời bỏ bạn với mớ tiền cấp dưỡng.  

Do vậy tôi nhắc lại. Mọi thứ đều bắt nguồn từ nơi chốn mà bạn gặp gỡ người phụ nữ của 

mình. Đừng để bị lừa. Hãy thiết lập thỏa thuận tiền hôn nhân. Việc này cũng nghiêm túc không 

khác gì cuộc hôn nhân của bạn cả. Đừng đánh cược tương lai của mình bất cẩn như vậy. 

Đừng khi dễ những thứ sẽ xảy ra trong tương lai. Hãy tạo ra một thỏa thuận tiền hôn nhân 

vững chắc. Việc này chỉ mất của bạn khoảng ít nhất 5000$ mà thôi và đó sẽ là 5000$ đáng 

chi nhất trong đời bạn. Đó sẽ là khoản đầu tư tốt nhất bạn mà bạn từng thực hiện. Dẫu cho 

nếu như bạn không để xảy ra cuộc ly hôn nào. Dẫu cho mối quan hệ của bạn đi được rất xa. 

Thì đó vẫn là một khoản bảo hiểm khá là hời. Một khoản dự phòng chắc ăn. Nó khiến cho tâm 

trí của bạn luôn thoải mái, thanh bình, không phải nhức đầu nghĩ ngợi linh tinh khi có vấn đề 

xảy ra. Bạn thấy đấy, 5000$ cho sự thanh thản trong tâm trí suốt cuộc đời. Một khoản chi phải 

nói là quá tốt, rất đáng chi. 

Nói thật nếu như bạn không có một thỏa thuận tiền hôn nhân nào, thì bạn sẽ luôn luôn phải 

có cảm giác lo lắng, âu lo suốt quãng đời còn lại của mình trong vấn đề hôn nhân. Không đáng 

để tiết kiệm 5000$ đâu anh bạn. Hãy chi 5000$ để đổi lấy sự bình yên. Và hiển nhiên nếu bạn 

kiếm thêm được nhiều tiền, thì hãy soạn tiếp những thỏa thuận tốt hơn nữa. Hãy chi tương 

đối một chút trong thỏa thuận tiền hôn nhân. Đó cũng là một dạng đầu tư. Đó không phải là 

chi phí. Đó là một hình thức đầu tư. 



KeoDau.net – Kiếp Ngu Chấm Hết  Người dịch: Phạm Danh 

166 
 

Chỉ cần nhớ cho tôi là đừng ngu muội mà nhảy vào cuộc hôn nhân chỉ bởi bạn đã say mê, đã 

phải lòng phụ nữ và rồi đặt cược tương lai của mình một cách may rủi như vậy. Hãy học cách 

bảo vệ bản thân.  

Nhiều người gặp một chút trục trặc trong việc: Làm cách nào để gợi lên vấn đề đó? Bởi vì 

chúng ta đều hiểu đây là một vấn đề rất nhạy cảm khi chuẩn bị tiến tới hôn nhân. Và bạn vừa 

mới nói rằng bạn sẽ dự định kết hôn. Đây là lý do tại sao chúng ta nên gợi vấn đề này càng 

sớm càng tốt. Hãy cứ bắt đầu cài cắm những ý tưởng đó, hãy bắt đầu nói về điều đó từ sớm. 

Bạn không cần phải trực tiếp nói ra rõ ràng rằng bạn đang dự định dành ra 5000$ cho một 

thỏa thuận tiền hôn nhân các kiểu. Không cần phải làm vậy. Cô ta không cần biết tất cả những 

điều đó. Bạn chỉ cần gieo “hạt giống” ý tưởng ở đâu đó lúc cả hai ở bên nhau, ngụ ý rằng bạn 

muốn bảo vệ bản thân. Và cố gắng sử dụng từ ngữ một cách cẩn thận, đừng nói theo hướng 

nghe có vẻ như bạn là một kẻ tham lam. Hãy đảm bảo rằng cô ta sẽ không tức giận bởi vì 

điều đó sẽ dẫn đến một cuộc tranh luận đầy cãi vả. Đặc biệt là thời điểm cả hai sắp cận kề 

ngày đính hôn. Mọi thứ nên diễn ra trong khoảnh khắc lãng mạn nhất của cả hai.  

Nếu bạn bắt đầu nói về những thỏa thuận tiền hôn nhân và tất cả những thứ xoay quanh nó. 

Thì tôi đảm bảo với bạn rằng cô ta sẽ chạy tới gặp ngay những cô bạn của mình để xin ý kiến. 

Và đoán xem, bọn họ sẽ quay sang công kích bạn. Cho nên, hãy sử dụng ngôn từ thật chuẩn 

chỉnh, hãy chuẩn bị thật kĩ khi nói đến vấn đề này. Và từ ngữ tốt nhất phù hợp để bạn đặt ra 

vấn đề thỏa thuận tiền hôn nhân đó là “Em yêu, không phải là anh không tin em”. Đây là thông 

điệp rất quan trọng. Nhớ nhé. “Em yêu, không phải là anh không tin em, mà là vì anh không 

tin vào tòa án”. Điều này cũng hoàn toàn công bằng thôi. Đấy là một lý do hợp lý. Đặc biệt đó 

lại là sự thật. Bạn chỉ đang nói sự thật. “Không phải là anh không tin em, mà là vì anh không 

tin vào tòa án”. Đó là SỰ THẬT. Bạn cũng đừng nên tin vào tòa án bởi vì bạn đâu có biết được 

họ sẽ ra phán quyết như thế nào. Bạn sẽ muốn nói với cô ta rằng bạn muốn đảm bảo mọi thứ 

đều phải công bằng, và thậm chí khi cô ta nói với bạn rằng bạn đang nói những điềm báo 

không hay lên mối quan hệ này “Anh nói gì kỳ vậy. Anh nói chúng ta sẽ ly hôn một ngày nào 

đó là sao? Anh đang muốn ám chỉ điều gì trong mối quan hệ này”. Bạn chỉ cần nói “Cứ xem 

như đó là một khoản bảo hiểm”. Rồi nói thêm “Anh không biết được chuyện gì sẽ xảy ra trong 

tương lai. Nếu lỡ như em hay anh thật sự trở nên thành công thì sao?”. Và cách tốt nhất để 

chốt hạ là xoay lại chính xác câu nói mà tôi đã hướng dẫn bạn “Không phải là anh không tin 

em, mà là vì anh không tin vào tòa án. Và chuyện này không có gì to tát đâu”. Nếu lỡ như cô 

ta thật sự cứng rắn trong chuyện này, cô ta có thể sẽ nói “Thôi dẹp hết đi, không có cưới xin 

gì hết nữa, tôi sẽ không muốn phải kết hôn mà phải làm mấy thứ đó”. Lúc này, bạn phải bắt 

đầu tự đặt ra câu hỏi cho bản thân: Tại sao? Bởi vì nếu như bạn đã chọn những cách nói 

chuẩn chỉnh, từ ngữ hợp lý, bạn không tỏ ra là một thằng đểu cáng, khốn nạn khi đưa ra vấn 

đề này, thì chẳng có cái lý do gì mà cô ta lại hành xử như vậy cả, và có thể là cô ta đang cố 

gắng lấy tiền cấp dưỡng trọn đời từ bạn. 

Không có lý do gì để cô ta có thể từ chối việc lập thỏa thuận tiền hôn nhân. Bởi vì nếu như 

bạn trở nên thành công (đã có thỏa thuận tiền hôn nhân rồi nhé), thì bạn vẫn cho cô ta thứ gì 

đó và bạn có thể nói với cô ta rằng “Việc làm này đâu có nghĩa là khi anh giàu có rồi anh sẽ 

bỏ em một xó nào đó hay không quan tâm đến em đâu. Nếu như anh trở thành triệu phú, hiển 

nhiên là em sẽ dược hưởng nhiều thứ, em vẫn có thể có được cả một căn nhà cho riêng mình, 

em vẫn có được thứ gì đó. Cho nên anh muốn em hiểu rằng anh sẽ không thể đá em ra ngoài 

đường khi chúng ta xảy ra chuyện không hay”.  

Giờ giả dụ như bạn cặp kè được một em người mẫu trẻ hơn cô ta tận 10 tuổi. Điều đó đâu có 

nghĩa là bạn sẽ bỏ rơi cô ta, đúng chứ. Bởi vì khi kết hôn rồi, chúng ta đều phải có nghĩa vụ 

hết. Và nhắc lại lần nữa là tòa án đều đứng về quyền lợi của phụ nữ. Do vậy cho dù có lập ra 

thỏa thuận tiền hôn nhân chặt chẽ nhất trên đời này thì luật pháp cũng sẽ trao cho cô ta thứ 
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gì đó, và khi mà bạn trở nên thành công và kiếm được hàng triệu đô, cô ta cũng sẽ có thêm 

được nhiều tiền, chỉ có điều cô ta sẽ không có được một số tiền lớn kinh khủng khiếp như 

trong vụ ly hôn của Kobe, Paul McCartney, Johnny Carson hay bất cứ người nổi tiếng nào 

từng trải qua một cuộc hôn nhân mà không có thỏa thuận gì. Chúng ta đều trở nên ngu muội 

khi quá đắm chìm vào tình yêu, chúng ta không thể suy nghĩ thông suốt được. 

Có rất nhiều phụ nữ ngoài kia không cảm thấy có vấn đề gì khi thực hiện một thỏa thuận tiền 

hôn nhân. Nếu bạn thử giải thích theo cách mà tôi đã hướng dẫn, đó là “Không phải là anh 

không tin em, mà là vì anh không tin vào tòa án”. Và cô ta hoàn toàn cảm thấy ổn, cô ta có thể 

sẽ nói “Ok. Được thôi. Em không cố gắng để lấy tài sản của anh và nếu như anh muốn em ký 

thứ gì đó thì em sẽ ký”, thì đây là một dấu hiệu tốt. Hoàn hảo.  

Sau 10 năm ở bên nhau, bạn sẽ muốn đánh giá lại mối quan hệ của mình một lần nữa. Cô ta 

cảm thấy như thế nào khi ký vào thỏa thuận? Cô ta có cảm thấy chua chát hay nói lời cay 

đắng không? Bạn có bắt buộc phải cầm tay cô ta ký vào không? Bạn có ép buộc cô ta phải 

đến gặp luật sư cùng với bạn hay không? Cô ta có tức giận sau khi ký xong không? Cô ta có 

cảm thấy hối tiếc hay tức giận khi bạn bắt đầu sao chụp, photo tài liệu hay không? Đây là 

những dấu hiệu mà bạn cần phải ghi nhớ khi mối quan hệ của mình càng gần tới cột mốc 10 

năm. Cô ta có từng nói “Ok, điều này không vấn đề gì” không? Bởi vì đó là những dấu hiệu tốt 

nếu cô ta chịu ký. Bạn không cần phải tốn công nhiều. Cô ta hoàn toàn thoải mái với những 

điều đó. Cô ta không muốn bạn như ngồi trên đống lửa và đấy là một tín hiệu cực tốt. Đặc biệt 

các bạn phải lưu ý cảm giác của cô ta khi ký vào thỏa thuận.  

10 năm trôi qua của cả hai như thế nào? Bạn có trao cho cô ta bất cứ quyền lực nào của mình 

không? Bạn có để cho cô ta kiểm soát mối quan hệ không? Cô ta có dấu hiệu tách biệt ra khỏi 

bạn không? Tất cả những dấu hiệu này rất dễ xác định. Và hãy chờ đợi thời cơ để đánh giá: 

Mối quan hệ này có đi xa hơn được nữa không? Dừng lại hay tiến tới? Liệu cô ta có cố gắng 

hủy hoại mình trong năm tới (năm thứ 11) không? Cô ta có đang âm mưu gì không? Đây là 

những vấn đề mà bạn cần phải nghĩ tới.  

Mọi thứ sẽ rất tốt nếu như bạn có một thỏa thuận trước khi tiến tới hôn nhân chính thức. Đó 

là một khoản đầu tư cực kỳ hời. Hãy chuẩn bị dành ra ít nhất 5000$ khi bạn thật sự yêu ai đó 

và bắt đầu nghĩ tới việc kết hôn. Một khi nghĩ tới chuyện kết hôn thì phải chắc cú là bạn có 

sẵn 5000$ rồi nhé.  

Nếu bạn đang bắt đầu hẹn hò với nhiều phụ nữ đẹp và bỗng dưng tới thời điểm bạn muốn kết 

hôn, thì hãy chắc chắn rằng là bạn đã có khoản tiền để lập một thỏa thuận tiền hôn nhân rồi 

nhé, hãy chắc chắn rằng bạn đang đi đúng hướng, và hãy chắc chắn rằng bạn đang bảo vệ 

được bản thân. 
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BÍ MẬT ĐẶC BIỆT SỐ 9: XÃ HỘI NGOÀI KIA KHÔNG HỀ  

MUỐN BẠN HẸN HÒ VỚI PHỤ NỮ ĐẸP 

Những ấn phẩm đến từ Hollywood; Những đúng đắn chính trị; Bình đẳng quyền; Lòng vị tha, 

bác ái giả tạo hay thậm chí là Xã hội ngoài kia. Tất cả những thực thể này đều đang muốn giữ 

cho bạn tránh xa khỏi việc hẹn hò với phụ nữ đẹp. Bọn họ muốn tạo ra một quy chuẩn xã hội 

nhằm khiến đàn ông tin rằng việc bị thu hút bởi những cô nàng trẻ trung, nóng bỏng, thon gọn, 

dưới 30 tuổi (gọi chung là phụ nữ đẹp) là không được chấp thuận. Bọn họ muốn bạn tin rằng 

BBW (Big Beautiful Woman) cũng sexy y hệt như những cô nàng thon gọn vậy. Bọn họ muốn 

bạn tin rằng phụ nữ già nua, hơn 50 tuổi vẫn trông ngon lành, vẫn hấp dẫn như gái 20 vậy. 

Tuy nhiên. Đối với đàn ông, chúng ta đều thấy có gì đó sai sai và nó được gọi là Thần Nhãn 

(Eyesight). Chúng ta có thể thấy được những thứ giả dối mà xã hội áp đặt ngoài kia. Với đàn 

ông, vấn đề của chúng ta luôn là: Khi thấy phụ nữ xinh đẹp trông trẻ trung, nóng bỏng, thon 

gọn và dưới 30 tuổi, thì mức độ thu hút của chúng ta dành cho họ bay thẳng lên nóc nhà. 

Những cô nàng 4 và 5 điểm, BBW, phụ nữ trên 50 tuổi, tất cả bọn họ đều không gây được 

hiệu ứng gì lên chúng ta cả và họ sẽ không bao giờ làm được điều đó. Nhưng đây lại là những 

gì mà xã hội ngoài kia đang cố thúc đẩy. Đây là những thứ mà Hollywood đang cố thúc đẩy. 

Là những đúng đắn chính trị, những bình đẳng quyền, chủ nghĩa vị tha đang cố thúc đẩy, 

nhằm khiến bạn tin hoàn toàn vào sự nhảm nhí đó. Nhưng bạn cũng biết rồi đấy, những thực 

thể này sẽ không bao giờ phản ánh được hiện thực. Thực tại sẽ luôn luôn nói lên sự thật. Tất 

cả những ý tưởng viển vong này sẽ không bao giờ tương đồng được với thực tại. Bạn đã bao 

giờ nhận ra điều đó chưa? Tất cả bọn họ đều là ảo tưởng. Tất cả những thứ đó chỉ đem lại 

cảm giác thoải mái giả tạo cho chính người tạo ra nó mà thôi. Đây thực sự là một hệ thống 

niềm tin rất ích kỉ. Bởi vì lý do đằng sau việc tạo ra những thứ nhảm nhí này là để khiến cho 

những người nói ra những điều đó cảm thấy thoải mái về bản thân, bọn họ đều tự thẩm du 

trong chính ý tưởng của mình, nó khiến họ cảm thấy ấm áp và hão huyền về thứ không có 

thật. Tuy nhiên, việc làm này không giúp ích gì cho những người khác. Bởi như đã nói, nó 

không phản ánh hiện thực. Cũng giống như việc bạn nói với một người phụ nữ bị béo phì rằng 

cô ta rất khiêu gợi, nóng bỏng và xinh đẹp dù thân hình cô ta có như thế nào đi chăng nữa, và 

nếu như đàn ông không thấy được điều đó thì đàn ông có vấn đề (Bó tay luôn). Đấy là những 

điều cuối cùng mà bạn nên nói với cô ta, bởi vì điều đó xuất phát từ sự ích kỉ. Và sự ích kỉ đó 

là bạn cảm thấy hài lòng với bản thân. Bạn nói ra những lời như vậy để bạn có thể cảm thấy 

thoải mái về bản thân. Tuy nhiên, bạn đang giết chết những người khác. Bạn đang lấy đi sức 

mạnh để họ có thể sửa chữa bản thân. Bằng cách nói với cô ta rằng bạn cảm thấy hài lòng về 

bản thân và buông thả cho cô ta. Cô ta sẽ không hành động. Cô ta sẽ không làm gì để thay 

đổi cân nặng của mình ngày nào mà cô ta còn được bảo rằng mọi thứ đều ổn. Không, mọi thứ 

không hề ổn chút nào cả. 

Nếu như bạn nhìn vào một vài người mẫu ngày nay, bạn sẽ để ý có rất nhiều người mẫu khá 

là thừa cân. Có rất nhiều thứ khác xa so với thực tại trong xã hội. Quay trở lại thời điểm 20 

năm trước. Không, thậm chí chỉ cần 10 năm thôi. Để mặc một bộ bikini, phụ nữ cần phải trở 

nên thon gọn, cần phải trở nên săn chắc. Tuy nhiên ngày nay, xã hội, truyền thông, Hollywood 

đều muốn thay đổi góc nhìn của bạn. Đó là lý do mà bạn thấy nhiều phụ nữ thừa cân, béo phì, 

mập mạp mặc những bộ bikini hay những thứ đáng ra không nên mặc, những thứ không hề 

hấp dẫn đối với đàn ông. Có thể đối với họ thì hấp dẫn. Dĩ nhiên rồi, bởi điều đó khiến họ cảm 

thấy thoải mái. Những đúng đắn chính trị, bình đẳng quyền, lòng vị tha bác ái, toàn bộ những 

người trong đám này đều cảm thấy hài lòng về bản thân. Nhưng tôi đã bảo rồi, nó không phản 

chiếu thực tại. Và những thứ vớ vẩn đó sẽ không bao giờ thay đổi được góc nhìn của đàn ông 

về cái đẹp. Đối với đàn ông, chúng ta sẽ luôn luôn nhận dạng được một người phụ nữ đẹp 



KeoDau.net – Kiếp Ngu Chấm Hết  Người dịch: Phạm Danh 

169 
 

nóng bỏng, trẻ trung, thon gọn và dưới 30 tuổi là như thế nào. Không có gì dễ dàng hơn việc 

nhận diện này, bạn không cần phải là một nhà khoa học chuyên nghiên cứu tên lửa đại đạo 

tầm cỡ gì cả. Đàn ông chúng ta đều luôn biết được cái đẹp là như thế nào. Cho nên hãy làm 

rõ ràng mọi thứ. Đừng để xã hội và đám Hollywood hay tất cả những phương tiện truyền thông 

làm bạn bị ảnh hưởng và khiến bạn tránh xa những gì mà bạn được Thượng Đế thiết kế để 

có được trong đời này, đó là: Có được phụ nữ đẹp và thành công. Bạn không ở đây để nghe 

những đúng đắn chính trị. Bạn không ở đây để trở thành con mồi cho những thứ mà xã hội 

lừa bạn, bọn họ không hề muốn bạn hẹn hò với phụ nữ đẹp để họ có thể cảm thấy thoải mái 

về bản thân. Bọn họ muốn nhiều gã đàn ông hẹn hò với những người phụ nữ thừa cân và 

kém hấp dẫn. “Nhìn xem! Ngày càng nhiều đàn ông hẹn hò với BBW. Nhìn kìa! Ngày càng 

nhiều đàn ông hẹn hò với phụ nữ trên 50 tuổi.” 

Những gã thành công và giàu có sẽ luôn luôn chọn những em trẻ trung nhất, nóng bỏng nhất 

và thon gọn nhất ngoài kia. Và bạn cũng nên như họ. Bởi vì sao, bạn đã làm việc rất chăm 

chỉ, họ chính là phần thưởng, danh hiệu dành riêng cho bạn. Đó là phần thưởng cho những 

gã đàn ông thành công và phụ nữ đẹp sẽ không ngần ngại trở thành món phần thưởng đó. 

Bọn họ sẽ không cảm thấy bị xúc phạm gì đâu, bởi vì họ biết đó là sự thật. Đấy cũng chính 

xác là những gì mà họ muốn. Họ muốn những gã thành công. Những hội nhóm mà cảm thấy 

bị xúc phạm khi nghe vậy thường là những người phụ nữ không mấy hấp dẫn, thừa cân hay 

mấy gã kém cỏi ngoài kia tin sái cổ rằng mình nên tôn trọng tất cả phụ nữ (những người không 

xứng đáng hay có lý do gì để bạn phải tôn trọng cả, họ chỉ yêu cầu chúng ta tôn trọng mà thôi). 

Tất cả đám đó đều chung hội, chung thuyền hết. Bọn họ muốn giữ cho bạn tránh xa khỏi phụ 

nữ hấp dẫn, xinh đẹp. Bọn họ muốn thay đổi định nghĩa cái đẹp ở trong đầu bạn. Bọn họ muốn 

bạn tin rằng một người phụ nữ nặng 300 pound (hơn 150kg) cũng sexy không kém gì một 

người 110 pound (hơn 50kg) thon gọn cả, những người đã khổ luyện và không hề đặt Pizza 

cỡ lớn vào lúc nửa đêm hay ăn tận hai bữa vào buổi sáng, đặt gà rán, đồ ăn vặt và ăn bánh 

kem sô cô la mỗi ngày. Tại sao một gã thành công và giàu có lại muốn ổn định với một ai đó 

đang ở độ tuổi 50, thừa cân, kém hấp dẫn trong khi họ có thể có được những lựa chọn tốt 

nhất ngoài kia, những cô nàng trẻ trung, thon gọn, nóng bỏng.  

Lý giải tại sao hầu hết đàn ông đều có mục tiêu nhắm tới những cô nàng xinh đẹp, là bởi họ 

có đầy tham vọng, và điều đó dẫn lối họ tới thành công, họ muốn những điều tốt đẹp nhất 

dành cho mình. Và nhân tiện với cương vị là một người đàn ông, tôi tin là bạn cũng nên mặc 

định muốn điều tương tự như vậy. Bạn nên muốn những điều tốt đẹp nhất dành cho mình, và 

hãy ra ngoài kia và lấy những thứ tốt đẹp nhất cho chính bản thân. Tuy nhiên cũng nên nhận 

thức rõ kẻ thù chung hiện nay đang cố gắng thay đổi quan điểm của chúng ta về cái đẹp, đó 

chính là: Xã hội. Như tôi đã đề cập, đàn ông chúng ta luôn luôn có một chút vấn đề nho nhỏ, 

gọi là Thần Nhãn. Chúng ta có thể thấy được hết. Chúng ta cảm nhận được hết. Chúng ta có 

thể chạm vào nó. Nếu bạn đặt một người phụ nữ già nua, kém hấp dẫn, thừa cân ra so sánh 

với một người phụ nữ xinh đẹp, thì nếu là đàn ông, bạn sẽ luôn luôn chọn phụ nữ xinh đẹp. 

Đó mới chính là người mà bạn muốn đi cùng. Điều đó đã được Thượng Đế cài đặt vào đầu 

bạn rồi. Nó là một phần trong bản năng tự nhiên của bạn. Còn bản năng tự nhiên mà Thượng 

Đế cài vào đầu phụ nữ đó là tìm kiếm con đực mạnh mẽ nhất có thể. Cho nên đừng để tất cả 

những thứ giả dối trong xã hội lừa phỉnh bạn với những quảng cáo, truyền thông, phim ảnh, 

đừng để những thứ đó dẫn bạn đi sai hướng rồi định nghĩa lại giúp bạn thế nào là đẹp, bởi vì 

bạn có thể biết được điều đó thông qua Thần Nhãn. Bạn không cần bất cứ ai nói cho bạn biết 

điều đó cả. Bạn không cần bất cứ ai truyền bá cho bạn biết như thế nào hay phải làm sao mới 

gọi là đẹp. Bạn thừa biết điều đó với tư cách là một người đàn ông. Không có cái quần què gì 

gọi là Sexy đối với mấy con mẹ BBW cả. Không có cái gì gọi là Sexy đối với phụ nữ trên 50 

tuổi mà còn độc thân cả. Ngẫm xem, tại sao họ vẫn độc thân khi đã 50 tuổi. Lẽ ra giờ này họ 
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đã phải kết hôn rồi chứ. Chưa kể những kiểu phụ nữ này luôn luôn phàn nàn “Tôi chưa thể 

nào tìm được một người đàn ông đích thực”. “Không phải vậy đâu, cô đã tìm được rồi đấy 

nhưng cô có biết điều đâu. Do cô cứ lèm bèm, không thể nào ngậm miệng lại. Cô không chịu 

ngừng việc dìm anh ta xuống. Cô không thể nào ngừng kiểm soát anh ta. Đó là lý do tại sao 

không có một ai muốn ở lại bên cạnh cô”. Do vậy, nếu như bạn từng gặp kiểu phụ nữ mạnh 

mẽ này (họ tự phong là mạnh mẽ luôn), những bà chị đang ở độ tuổi 40, 50 hay tự phong “Tôi 

là một người phụ nữ mạnh mẽ” thì hãy dè chừng, không nên dính líu tới bởi vì có thằng đực 

rựa nào lại muốn chịu đựng kiểu phụ nữ này trong suốt quãng đời còn lại của mình chứ. 

Không, không có một ai hết. Cho nên đó là lý do phụ nữ mạnh mẽ vẫn còn độc thân. Tất nhiên 

là vẫn sẽ có gã nào đó đến và lên giường với họ nhưng để đi xa hơn ư? Quên chuyện đó đi 

cưng. Không, nhắc lại, không có gã nào muốn dính vào cả.  

Nhiều phụ nữ ngày nay, thậm chí rất xinh đẹp nhé, đều không thể “bám” vào được người đàn 

ông nào cả. Bạn đã từng nghe nhiều phụ nữ phàn nàn về điều đó chưa “Em không có người 

đàn ông nào để dựa vào cả”, “Em biết lý do tại sao không? Là bởi em không chịu ngậm miệng 

lại. Em cần phải ngậm miệng lại một lần trong một khoảng thời gian nào đó. Ngừng ngay việc 

bảo anh ta phải làm gì. Đừng có sai bảo anh ta làm này làm nọ. Ngừng việc đối xử như thể 

anh ta là một thằng nhóc”. Về phía bạn, với cương vị là đàn ông. Bạn cũng cần phải chặn 

đứng việc để bản thân bị cư xử như một thằng nhóc, đừng để phụ nữ tấn công dồn dập như 

vậy, đừng để bọn họ kiểm soát bạn. Tôi biết điều này thật sự cũng rất khó bởi vì bản thân bạn 

đã bị ảnh hưởng bởi truyền thông, phim ảnh và quảng cáo, bạn đã bị tiêm nhiễm quá nặng. 

Bạn biết đấy, tất cả những ấn phẩm thương mại đều đang muốn truyền đi thông điệp rằng: 

Đàn ông là lũ đần độn và đàn ông không thể làm gì đúng đắn hay ra hồn cả, bọn họ cần tới 

sự giúp đỡ của một người phụ nữ mạnh mẽ, để dẫn lối họ đi đúng hướng. Tất cả đều là giả 

dối, sai trái hết. Bạn cũng thừa biết mà, hãy nhìn kĩ xung quanh mình xem. Chỉ cần nhìn ra 

những phát minh quan trọng đã xuất hiện trong vài thập kỉ gần đây, bạn sẽ biết được tất cả 

đều do đàn ông làm ra. 

Nhiều phụ nữ cũng hay thích nói kiểu “Chúng tôi không cần đàn ông, chúng tôi mạnh mẽ và 

chúng tôi có thể tự làm được mọi thứ”. Không, em không làm nổi đâu em gái. Nếu giả dụ tất 

cả đàn ông rời khỏi hành tinh này ngay trong hôm nay, nếu chúng tôi bực mình và cuốn gói 

khỏi đây, tất cả những người phụ nữ sẽ chết hết chỉ trong vòng 1 tuần. Họ sẽ ăn thịt lẫn nhau 

hay cằn nhằn, cãi nhau tới chết. Sẽ không có một ai làm những công việc phát minh, không 

có một ai vận hành những nhà máy, không có một ai làm cách mạng cả, không có một ai học 

môn Toán hay mấy môn khoa học. Bạn cũng biết đấy, hầu hết phụ nữ không thích học Toán 

và khoa học. Do đó, sẽ không có một ai làm những điều trên. Họ cần đàn ông. Đừng để bản 

thân bị ảnh hưởng bởi tất cả những thứ giả dối, lừa gạt này, nó sẽ dẫn dắt bạn đi sai hướng 

giống như nhiều gã ngoài kia vẫn tin rằng phụ nữ trên 50 còn ngon chán, BBW thì sexy, mẹ 

đơn thân là những người hùng. Không, éo phải đâu. Mẹ đơn thân không phải là những người 

hùng, bọn họ là phản diện. Tôi luôn luôn dạy học trò mình điều đó và tôi không rút lại lời nói 

đâu. Tôi không ở đây để nói về những đúng đắn chính trị cho bạn nghe. Tôi đang nói cho bạn 

sự thật. Tôi đang nói cho bạn biết những thứ có tác dụng. Và những thứ này không phải dựa 

trên ý kiến cá nhân của tôi mà nó dựa vào những kinh nghiệm thực tế, dựa vào việc quan sát 

thế giới quan xung quanh. Đó mới là những thứ tôi dạy bạn. Tôi dạy bạn từ thực tế chứ không 

phải ý kiến, không phải đúng đắn chính trị, không phải những cảm xúc thoải mái, thỏa mãn vớ 

vẩn. Tôi dạy bạn những thứ hoạt động được. 

Tất cả những gì đang diễn ra trong xã hội ngày nay đều tràn đầy sự lừa đảo. Một sự lừa dối 

đang cố gắng đánh lừa bạn trong việc định nghĩa cái đẹp là gì, nhưng bạn không cần tôi phải 

nói cho bạn hiểu, đúng chứ, bạn có Thần Nhãn mà. Đối với những bạn có khả năng nhìn nhận 

thì đại đa số các bạn đều biết thế nào là Đẹp. Bạn biết thế nào là đẹp khi bạn nhìn thấy nó. 
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Khi bạn thấy nó, thì hóoc-môn của bạn sẽ được kích hoạt và cấp độ thu hút trong người bạn 

bay thẳng lên nóc nhà. Khi bạn thấy một người phụ nữ đẹp, bạn sẽ mặc định “Wow. Cô ấy 

thật lộng lẫy. Đẹp vãi chưởng”. Còn khi bạn nhìn thấy một người phụ nữ hơn 150kg, 50 tuổi 

lượn lờ xung quanh. Bạn có nhìn chằm vào cô ta rồi nói “Wow. Cô ấy thật quyến rũ như mấy 

em gái 20 tuổi mà mình từng quen vậy” không? Có nói vậy không? Tất nhiên là không rồi ba. 

Bạn không hề nói vậy. Bạn thậm chí còn không để ý tới sự hiện diện của cô ta nữa. Đó chính 

là vấn đề nữa của chúng ta, đó là: Hầu hết đàn ông sẽ không để ý tới bất kỳ người phụ nữ 

nào mà không đẹp. Hầu hết phụ nữ không đẹp tàng hình trước mắt chúng ta. Và đó là thực 

tại, là sự thật. Dù cho xã hội ngoài kia có cố gắng nhồi nhét, gây ảnh hưởng lên bạn mạnh tới 

cỡ nào, lừa phỉnh, đánh lừa bạn tin rằng thế nào là đẹp đi chăng nữa, thì chúng ta sẽ luôn 

luôn biết được cái đẹp trông sẽ ra sao. Bởi vì chúng ta cảm nhận được. Chúng ta đánh hơi 

được. Chúng ta ngửi thấy được. Đã là đàn ông, chúng ta đều thừa biết rằng chúng ta không 

cần bất kỳ ai nói cho chúng ta biết cái đẹp là gì (Nhất là mấy thằng hề ở Hollywood hay xàm 

lông trên truyền thông). 

Thế nhưng, đang có một nỗ lực cực kỳ lớn, một sự chuyển mình đang diễn ra trong xã hội, 

cùng với phim ảnh, quảng cáo, truyền thông. Tất cả những thứ mà bạn đang thấy ngày nay 

đều đang cố gắng tẩy não bạn, khiến bạn tin rằng: Cái đẹp hiện nay được định nghĩa khác 

lắm, nhiều kiểu. Họ đang cố truyền bá bạn với những ý tưởng của họ, thậm chí không ý tưởng 

của họ nữa bởi họ biết sự thật cái đẹp như thế nào, mà là họ đang cố truyền bá tới bạn một ý 

tưởng, định nghĩa mới về cái đẹp. Đối với mấy con mẹ BBW, họ đang cố thúc đẩy vấn đề này. 

Đây là một định nghĩa về cái đẹp cực kỳ không lành mạnh, thế nhưng họ lại đang cố nhồi vào 

não bạn. Điều này đồng thời cũng lý giải tại sao ngày nay nhiều em gái trẻ, còn đang tuổi teen 

đều rất thừa cân. Một vài trong số đó thật sự có được gương mặt đáng yêu, xinh đẹp, độ vài 

năm nữa lớn lên sẽ cực kỳ hot, thế nhưng giờ họ đã mập lắm rồi, và họ đã quá quen với cái 

thói quen ăn uống vô tội vạ, từ đồ ăn nhanh cho tới đồ ăn vặt, bởi vì họ đã bị lừa từ những ấn 

phẩm quảng cáo, những đúng đắn chính trị để rồi tin rằng mập mạp là lành mạnh, mập mạnh 

là một thứ mới mẻ. BBW rất sexy. Không, éo phải đâu. Những cô gái này sẽ gặp vấn đề lớn 

trong việc thu hút những gã thành công trong tương lai. Bởi vì những gã giàu có sẽ luôn luôn 

chọn những em thon gọn nhất, trẻ trung nhất và nóng bỏng, xinh đẹp, hấp dẫn nhất mà họ có 

thể có được. Họ không lựa mấy con gà mập mạp đâu. Họ không tới chỗ mấy con gà thừa cân 

và kém hấp dẫn. Họ đã học được bài học đó trong quá khứ, phải mất những năm tháng chịu 

đựng và trải qua gian khổ mới rút kinh nghiệm được. Mặc cho việc gương mặt của cô ta có 

xinh đẹp, đáng yêu như thế nào đi chăng nữa, thì việc mang lên người những 150kg vẫn 

không thể nào khiến đàn ông đến bên được, bởi vì cô ta chỉ tự cho rằng mình ổn và đẹp do 

truyền thông suốt ngày rót vào tai cô ta những điều đó, và họ cho rằng kiểu gì đàn ông cũng 

yêu họ mà thôi, rằng đàn ông thực thụ sẽ tôn trọng và yêu thương họ. Tất cả những điều đó 

đều nhảm nhí cả. Nó không phản ánh được hiện thực. Những gì mà tôi dạy bạn đều dựa trên 

thực tế và cách mà thế giới này vận hành cũng hoàn toàn dựa trên thực tế. Nó không dựa trên 

những cảm giác tự thỏa mãn vớ vẩn, và đó là một phần trong sự trưởng thành khi bạn bắt đầu 

nhìn ngắm thế giới ngoài kia theo cách của riêng nó, thế giới ngoài kia vận hành trái ngược 

hoàn toàn với những gì bạn mong muốn. Tất cả những cảm giác thoải mái, những đúng đắn 

chính trị, Hollywood, bình đẳng quyền, lòng vị tha. Tất cả những ai trong nhóm đó, bọn họ đều 

muốn thay đổi mọi thứ bởi vì họ không thể nào chấp nhận được cái cách mà thực tại ngoài 

kia vận hành, họ không thể nào nhìn ra được cách mà thế giới này vận hành, họ muốn chối 

bỏ nó, họ cố gắng thích nghi với những ý tưởng viển vong mà họ tự nghĩ ra về sự vật, đặc 

biệt là cái đẹp. Miễn là đàn ông còn có được Thần Nhãn, thì chúng ta sẽ không bao giờ dính 

phải mớ hỗn độn đó. Và lý do duy nhất cho việc tôi đem vấn đề này ra mổ xẻ là bởi tôi không 

muốn bạn có một chút cảm giác tội lỗi hay nghĩ mình là kẻ xấu xa, tồi tệ trong công cuộc gầy 

dựng sự nghiệp, tìm kiếm sự giàu có, sự thành công, có được phụ nữ đẹp, những thứ tốt đẹp 
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nhất trên đời này. Không có gì sai với điều đó có. Đó là những thứ mà bạn nên nhắm tới trên 

cuộc đời này. Đừng bao giờ cảm thấy có lỗi vì điều đó. Hãy tự hào với bản thân khi làm vậy. 

Bạn nên có tư tưởng muốn nhiều người bắt chước bạn, nhiều người muốn trở nên giống bạn. 

Nếu bạn có thằng con trai sau này, hay đứa em nào đó. Bạn có muốn nhìn thấy nó thất bại 

trong cuộc sống và cưới một con vợ kém hấp dẫn không? Tất nhiên là không, đúng chứ. Bạn 

muốn chúng nó trở nên thành công, giàu có nhất có thể, để chúng nó có thể có được những 

người phụ nữ xinh đẹp nhất có thể trong cuộc đời chúng. Đừng để tất cả những sự giả dối 

trong xã hội phỉnh bạn.  

Có rất nhiều thứ giả tạo ngoài kia và họ cố gắng lừa dối chúng ta mỗi ngày. Họ có những 

công cụ mạnh mẽ, quyền lực để đánh lừa chúng ta, tẩy não chúng ta, để khiến chúng ta suy 

nghĩ ngược lại với những chỉ dẫn từ trong bản năng mà Thượng Đế đã ban cho – đây mới là 

thứ mà bạn nên tuân theo. Bọn họ có những ấn phẩm phim ảnh, truyền thông, quảng cáo, 

những công cụ khiến bạn dần tin và tuân theo như một mệnh lệnh. Thế nhưng ẩn sâu bên 

trong, bạn biết rằng có điều gì đó không đúng ở đây. Có cái gì đó thiếu thiếu. Những lúc như 

vậy, hãy sử dụng bản năng của mình, sử dụng trực giác, cảm giác của mình. Hãy sử dụng 

bản năng tự nhiên sinh tồn để nhìn ra hết tất cả những thứ dối trá ngay trước mắt, những 

cạm bẫy đầy rẫy ngoài xã hội, những thứ khuyên bạn nên định nghĩa lại cái đẹp trong mình, 

những lời nói làm cho bạn cảm thấy tội lội khi theo đuổi phụ nữ đẹp, theo đuổi sự thành 

công, theo đuổi sự giàu có. Tôi nhắc lại, không có gì sai trái với điều đó cả. Đó là những thứ 

bạn nên theo đuổi. Vì đó là cách làm cho thế giới này trở nên thịnh vượng hơn, nhờ vào 

những người đàn ông đầy tham vọng. Những người đàn ông đầy tham vọng ngoài kia đều 

tìm kiếm những sự giáo dục này, họ tiếp thu nó và ra ngoài xã hội bươn trải, ứng dụng nó và 

trở nên xịn sò nhất có thể. Đó là cách mà xã hội chuyển động, tiến lên và phát triển. Họ là 

những người đã khiến xã hội của chúng ta trở nên thịnh vượng như ngày hôm nay, chứ 

không phải điều ngược lại là chúng ta trở nên cảm thấy thoải mái, hài lòng với bản thân, chịu 

an phận ở tại nơi mà mình nghĩ mình thuộc về, cảm thấy tự an ủi, vui vẻ với bản thân và 

không còn muốn cải thiện bản thân nữa. Những kẻ như vậy sẽ khiến thế giới này thụt lùi. 

Cho nên đừng để bị lừa bởi những cạm bẫy ngoài kia. Đừng trở nên dại khờ. Hãy động não. 

Hãy sử dụng bản năng của mình. Khi nhắc tới cái đẹp, hãy sử dụng Thần Nhãn để biết cái 

đẹp như thế nào, bạn không cần ai dạy bạn cả. Hãy là một người đàn ông. Hãy đi theo bản 

năng của bạn. Hãy tối đa hóa tiềm năng của bạn và cảnh giác trước những cạm bẫy đang 

cố gài, đang cố ngăn bạn, khiến bạn cảm thấy tội lỗi. Đừng bao giờ cảm thấy tội lỗi khi bạn 

muốn trở nên giàu có, thịnh vượng và hẹn hò với những người phụ nữ mà bạn muốn, đừng 

cảm thấy chút tội lỗi nào hết, thậm chí chỉ một chút xíu. Bạn chỉ có một cuộc đời, hãy tận 

hưởng và tận dụng triệt để nó. Để một mai khi bạn này trên giường bệnh và chuẩn bị sắp 

phải ra đi, bạn có thể tự hào ngẫm lại quá khứ, ngẫm lại cuộc đời mình và thầm nghĩ “Wow. 

Mọi thứ thật sự tuyệt vời. Mình đã sẵn sàng đến với chương tiếp theo”. 
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BÍ MẬT ĐẶC BIỆT SỐ 10: HÃY ĐỐI XỬ VỚI PHỤ NỮ ĐẸP NHƯ THỂ  

HỌ LÀ NHỮNG CÔ BÉ 

Hãy khiến họ chịu trách nhiệm với những hành động của mình. Nhất là với những người phụ 

nữ rất xinh đẹp. Hãy chấn chỉnh khi họ làm điều gì đó sai trái. Đừng để họ qua mặt được bạn 

chỉ bởi vì họ đẹp. Họ sẽ trở nên tôn trọng bạn hơn khi bạn làm điều đó. Hầu hết đàn ông mà 

cô ta từng gặp đều quá sợ hãi việc không được lên giường, cho nên chả ai dám nói hay thử 

thách cô ta cả. Hãy đối xử với họ y như những bé gái nếu họ cư xử như trẻ con. Hãy là một 

người đàn ông. Hãy là một người lớn, một người trưởng thành. Hãy trở thành hình tượng một 

người cha. Nhắc lại, cô ta sẽ tôn trọng bạn hơn khi bạn làm điều đó. Hầu hết phụ nữ đẹp có 

những ý tưởng rất ngốc nghếch, vài trong số họ thậm chí còn có cả một hệ thống niềm tin ngu 

nhất trần đời dù họ đang trong độ tuổi 20, dù họ đã là người lớn rồi, nhưng bạn biết đấy, họ 

vẫn còn lối tư duy rất khờ dại. Và lý do lớn nhất cho việc này là bởi không có gã nào mà họ 

từng gặp trong đời bận tâm đến việc sửa sai cho họ cả. Không có một ai trong đời quan tâm 

đến việc chỉ dẫn, giáo huấn họ. Và lý giải tiếp tại sao không có gã nào thèm đếm xỉa tới việc 

đó là vì tất cả bọn họ đều đang cố gắng lên giường với cô ta, bọn họ chỉ biết gật đầu đồng ý 

với bất cứ thứ gì cô ta nói, và cứ xuôi theo câu chuyện rồi mong rằng họ sẽ được lên giường. 

Tôi sẽ nói cho bạn biết từ kinh nghiệm thực chiến của mình đó là: Khi bạn tỏ thái độ đồng ý 

với phụ nữ đẹp, bạn không sửa sai, chấn chỉnh cô ta, bạn chỉ biết gật đầu, thì bạn sẽ không 

bao giờ được lên giường đâu. Cô ta sẽ không bao giờ bị bạn thu hút, bạn cũng sẽ chỉ là một 

gã yếu kém khác trong đời cô ta mà thôi. Bởi vì đơn giản đó là những hành động của một gã 

kém cỏi. Họ đều biết rằng cô ta đã sai. Họ đều biết rằng cô ta nói ra những thứ ngu dốt. Họ 

biết những gì cô ta đang nói chả có lý gì cả. Nhưng vì họ không phải là đàn ông, họ chỉ là 

những thằng nhóc đang cố trèo lên giường cùng cô ta như một người lớn. Họ sợ sêt. Họ sợ 

cô ta. Họ sợ không được ngủ với cô ta. Cho nên họ không dám nói cô ta sai. Tôi đã từng nói 

với bạn: Khi đối mặt với phụ nữ đẹp, bạn buộc phải chấp nhận luật chơi một chết – một còn. 

Và chiến thuật này chỉ áp dụng được lên phụ nữ hấp dẫn thôi nhé. Đừng thử lên những con 

gà 4 và 5 điểm. Nó không có tác dụng đâu. Mấy em 4 và 5 điểm không có trong danh sách 

của chúng ta. Nếu bạn đang tìm mấy em 4 và 5 điểm để hẹn hò, thì bạn mua nhầm Audiobook 

rồi. Mục tiêu chúng ta nhắm tới chỉ có: 8, 9 và 10 điểm mà thôi. 

Khi đối mặt với phụ nữ đẹp, bạn buộc phải suy nghĩ, tư duy khác biệt lên một chút. Bạn phải 

đối diện điều đó với một bộ mặt lạnh lùng, một diện mạo với vẻ tự tin toát lên rằng bạn không 

việc gì phải sợ hãi nếu cô ta không chịu lên giường với mình. Nhất là khi cô ta cực kỳ hấp dẫn. 

Đối với đàn ông, điều này rất khó. Bởi trong những khoảnh khắc trò chuyện, làm quen, ăn 

uống cùng cô ta. Đàn ông chúng ta thường dễ bị ngoại hình của phụ nữ làm mê hoặc. Thật 

sự rất khó để bất đồng với bất kỳ điều gì cô ta nói, bởi cô ta quá xinh đẹp và lộng lẫy. Tuy 

nhiên, đây là lại thời khắc để bạn chứng tỏ bạn không hề giống với tất cả đám yếu kém còn 

lại sợ sệt cô ta. Đây là thời điểm để bạn chứng minh được bạn có tư duy, suy nghĩ khác biệt, 

một cái chất riêng biệt của mình. Bạn sẽ thử thách và khiến cô ta ngồi đó mà bảo vệ luận điểm 

của mình, thứ mà cô ta sẽ không thể nào làm nổi bởi vì cô ta chưa từng trải qua việc bị thử 

thách. Hầu hết phụ nữ đẹp không thể bảo vệ nổi những ý tưởng ngu ngốc của mình. Tôi 

thường xuyên sử dụng một binh pháp rất hữu hiệu lên phụ nữ đẹp mỗi khi tôi nhận ra họ đang 

có một ý tưởng ngu xuẩn. Và binh pháp đó chính là: Logic. Đó là binh pháp hữu hiệu nhất mà 

tôi xài để chống lại những suy nghĩ ngu ngốc từ phụ nữ đẹp. Hầu như tôi toàn xài nó lên tất 

cả phụ nữ đẹp mà tôi từng hẹn hò. Việc làm này thường xảy ra trong mấy buổi hẹn đầu hay 

thậm chí trước khi có bất cứ sự động chạm thể xác nào xảy ra giữa cả hai. Theo một cách 

hiển nhiên, cô ta đã dự đoán rằng tôi sẽ ở vị thế yếu hơn, vị thế sợ hãi cô ta, vị thế mà rất 

nhiều gã yếu kém đã từng ở khi cô ta gặp gỡ họ. Cô ta đã mong đợi rằng tôi sẽ bộc lộ nỗi sợ 

đó và chỉ biết gật đầu đồng ý với những gì cô ta nói. Nhưng rồi sau đó tôi bất chợt lên tiếng 
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“Chờ đã em gái. Có gì chứng minh cho vấn đề em vừa nêu ra không? Thứ gì khiến em tin vào 

điều đó?”. Khi cô ta có những ý tưởng và niềm tin ngốc nghếch, và cô ta nói ra điều đó nhưng 

rồi bạn lại thử thách cô ta, thì cô ta sẽ bị sốc. Cô ta không thể tin những gì đang diễn ra. Đây 

cũng đồng thời là lúc bạn buộc phải chứng tỏ bản lĩnh của mình. Hầu hết đàn ông ngoài kia 

sẽ lùi bước và nói “A. Anh xin lỗi. Anh không biết mình đang nghĩ gì nữa. Em nói rất đúng. 

Anh hoàn toàn đồng ý với em”. Họ đang sợ hãi. Họ đang bị nỗi sợ chiếm lấy. Do họ chỉ đang 

cố lên giường mà thôi. Tôi đã dạy bạn là đừng bao giờ cố gắng lên giường mà. Bạn sẽ trở 

nên mạnh mẽ hơn nếu bạn không cố làm vậy. Nhớ chứ. Khi bạn ngừng việc cố gắng lên 

giường, bạn sẽ có được sức mạnh không tưởng, không chỉ với phụ nữ đẹp thôi đâu mà với 

cả xã hội ngoài kia. Bởi tất cả những gã ngoài kia đều đang nỗ lực, cố gắng được lên giường 

với ai đó. Hãy thành thật với bản thân. Giữ vững vị trí và mọi người sẽ tôn trọng bạn ngay. 

Bạn sẽ được lên giường nhiều hơn nếu bạn không cố làm việc đó.  

Rất nhiều đàn ông ngày nay trong buổi hẹn thường tám chuyện và cười nói quá nhiều như 

mấy con gà non vậy. Họ không thể nào ngậm miệng lại. Họ không thể ngừng nói. Bạn thì 

ngược lại. Bạn muốn mình nói ít nhất có thể. Bạn muốn cô ta làm hết phần nói. Bạn muốn cô 

ta luyên thuyên thay vì bạn. Bạn muốn giữ câu hỏi của mình ở mức thấp nhất. Hãy tưởng 

tượng mình giống như một người phỏng vấn vậy. Hãy khiến cô ta nói. Bạn muốn hỏi cô ta 

những câu hỏi đơn giản và điều đó sẽ khiến cô ta liên tục nói chứ không phải bạn. Hãy để cô 

ta đầu tư vào buổi hẹn, cứ để cô ta liên tục nói. Và khi bất chợt cô ta làm hay nói gì đó mà bạn 

không đồng tình, hãy thách thức cô ta. Khi cô ta đến trễ mà không gọi điện, nhắn tin ư? Hãy 

khiến cô ta chịu trách nhiệm cho hành động đó. Tôi biết. Tôi biết là tôi đã dạy bạn rằng mình 

phải xuất hiện trễ trong buổi hẹn, cộng thêm làm việc này sẽ khiến bạn trở nên không đáng tin 

cậy. Cô ta có thể sẽ phản ứng gay gắt lại bạn ngay và đặt câu hỏi “Ơ. Thế còn anh thì sao. 

Anh lúc nào cũng trễ. Anh cũng chả bao giờ gọi điện”. Bạn buộc phải giữ vững vị trí và nói “Ừ. 

Thì đó là anh. Tại sao em lại cố giống anh? Em không có điểm gì riêng à?”. Bạn cần phải trở 

nên thái quá một chút. Bạn cần phải có một chút điên khùng trong lời nói của mình. Bởi vì đó 

là nhân tố thu hút phụ nữ đẹp: Trở nên vô lý. Bạn cần phải trở nên vô lý một chút trong suy 

nghĩ của mình, nhưng mà chỉ với phụ nữ đẹp thôi nhé. Tất nhiên là không áp dụng lên bản 

thân, trong công việc hay thậm chí là lên những thằng bạn của bạn. Bạn không muốn trở thành 

một người bất tín đâu, bạn sẽ mất đi nhiều bạn bè trong đời đấy. Tuy nhiên, vì một vài lý do 

kỳ lạ nào đó, thì khi áp dụng lên phụ nữ hấp dẫn, nó lại hiệu nghiệm một cách rất điên rồ. 

Quay lại vấn đề vừa đặt ra đó là khi cô ta chất vấn lại bạn “Này. Anh lúc nào cũng trễ. Anh 

cũng không gọi điện hay nhắn tin”. Bạn sẽ phản hồi “Uh. Thì đó là anh. Tại sao em lại cố giống 

anh? Đấy là luật anh đã đặt ra. Và luật của anh là: Anh không muốn em đi trễ”. Khi bạn trở 

nên vô lý như vậy, dẫu cho cô ta có choáng ngợp, khó hiểu rằng: Sao bạn vô lý quá vậy?, thì 

vì một số lý do kỳ lạ nào đó, nó lại thu hút phụ nữ đẹp rất mạnh. Họ thích điều đó. Tôi biết là 

nghe có vẻ hơi ngược ngạo một chút nhưng nó lại hiệu quả. Nó thu hút phụ nữ một cách điên 

cuồng, khó hiểu. Đây không phải là quy chuẩn xã hội nhưng nó lại rất hiệu nghiệm. Tôi biết, 

tôi biết là lúc nào tôi cũng đi trễ hẹn hết, nhưng khi họ trễ, tôi lại bực mình. Cô ta xuất hiện trễ 

tầm 10 đến 15 phút và lúc đấy tôi đang chờ trên xe. Tôi phải ngồi chờ cô ta dài cổ. Lúc này, 

tôi sẽ bắt cô ta phải chịu trách nhiệm cho việc làm đó “Em biết gì không. Em đến trễ hẹn. Anh 

muốn em không tái phạm nữa”. Cô ta có thể sẽ bắt đầu thở gấp và nói “Ơ. Thế còn anh thì 

sao?”. “Còn anh? Anh thì sao? Đó là anh, đừng có cố giống anh, em làm gì đó giống em xem 

nào”. Bạn biết đấy. Nó tạo ra căng thẳng. Nó tạo ra sự căng thẳng và đấy là thứ mà bạn muốn. 

Đó chính xác là thứ mà bạn muốn. Bởi căng thẳng tạo ra thu hút. Sau khoảnh khắc đó, cô ta 

chỉ muốn nhảy lên người tôi. Cô ta đang nghĩ “Dẹp chuyện đi ăn đi. Mình chỉ muốn đưa anh 

ta về nhà và đè anh ta vào tường”. Đó là những gì mà bạn muốn. Hầu hết đàn ông chưa từng 

trải qua việc này, bởi bọn họ luôn sợ sệt. Họ cố tỏ ra tử tế. Họ cố gắng không xúc phạm đến 

cô ta. Họ chỉ muốn thể hiện những cử chỉ thân thiện. Cả hai sẽ vẫn cùng nhau ăn tối, rồi sau 
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đó có thể là cô ta sẽ cho họ một nụ hôn nhẹ vào má, cuối cùng cả hai ai về nhà nấy và đi ngủ. 

Gã chỉ biết về nhà và tự trách bản thân “Tại sao cô ấy không thích mình nhỉ? Tại sao cô ấy 

không thể làm bạn gái mình được? Tại sao mình không có được cô ấy”. Bởi vì chú mày có 

gan méo đâu. Bạn cần phải hiểu rằng phụ nữ đẹp không giống như những người phụ nữ khác. 

Để thu hút được họ, bạn buộc phải có gan. Cần phải có sự căng thẳng, và để có được điều 

đó: Bạn buộc phải trở nên vô lý, nhưng mà chỉ với họ thôi nhé. Bạn không muốn trở nên vô lý 

trong cuộc đời mình đâu, bởi vì bạn sẽ bị ruồng bỏ, bạn có thể sẽ mất việc. Bạn không muốn 

tất cả mọi người sẽ bắt đầu ghét bạn. Nhưng riêng phụ nữ đẹp, cứ làm thoải mái, bởi nó hiệu 

nghiệm.  

Do vậy, dù cho thậm chí bạn là một người không đáng tin cậy, thì bạn cũng sẽ muốn khiến cô 

ta phải chịu trách nhiệm cho những hành động của cô ta. Bạn luôn luôn muốn làm vậy, bởi vì 

đó là khía cạnh đàn ông của bạn. Bạn muốn để cho khía cạnh trách nhiệm của bạn xuất hiện 

mỗi khi cô ta làm điều gì đó sai trái. Mỗi khi cô ta cố chỉ tay về phía bạn, bạn muốn mình ném 

nó về lại phía cô ta. Và tôi biết đây không phải là cử chỉ đẹp để làm, nhưng tôi đang nói với 

bạn những gì hiệu nghiệm. Tôi không ở đây để cố nói với bạn những quy chuẩn xã hội. Tôi 

chỉ đang cố nói cho bạn biết những gì hoạt động được và tôi sẽ không rút lại lời nói đó. Tôi 

không nói ra điều này để tôi cảm thấy thoải mái về bản thân. Tôi nói cho bạn biết những gì 

hiệu nghiệm bởi vì tôi muốn giúp đỡ bạn. Tôi muốn bạn thành công trong việc thu hút và hẹn 

hò phụ nữ đẹp. Và đây là cách. Nó dựa hoàn toàn trên những kinh nghiệm của bản thân tôi, 

từ việc hẹn hò với rất nhiều trong số họ.  

Đã từ rất lâu rồi. Khi tôi vừa mới bắt đầu làm quen với những chuyện này. Tôi cũng đã phạm 

rất nhiều sai lầm bởi vì lúc đó tôi đã sử dụng tâm lý mà xã hội ngoài kia dạy tôi, đó là phải trở 

nên tử tế, có trách nhiệm, tôn trọng người khác và xuất hiện đúng lúc. Nhưng không có cái 

nào hiệu quả lên phụ nữ cả. Tôi đã mất một khoảng thời gian rất dài để nhận ra rằng những 

gì tôi đang làm không có tác dụng. Giống như hầu hết đàn ông ngoài kia, tôi cứ liên tục làm 

mấy thứ đó lặp đi lặp lại, thậm chí còn thể hiện mạnh mẽ hơn nữa, để hy vọng rằng một ngày 

nào đó sẽ có tác dụng. Nhưng không, nó không hề thay đổi được gì hết cho đến khi tôi quyết 

tâm chùn lại và tự nhủ “Thôi dẹp hết mấy trò này đi. Mình sẽ không bao giờ làm mấy cái hành 

động này nữa”. Đấy mới là lúc tôi thấy được bản thân có sự tiến triển.  

Do vậy, khi đối mặt với phụ nữ đẹp và họ bắt đầu hành xử như con nít (chắc chắn cô ta sẽ 

làm vậy, không lúc này thì lúc khác), bởi cô ta còn trẻ, cô ta thường sống một cách vô trách 

nhiệm, cô ta chả quan tâm, chả lên kế hoạch gì cả, và nhắc lại nguyên do là tại vì không có 

một gã nào dám sửa sai cô ta cả, thì bạn cần phải là người làm việc đó, bạn cần phải chỉnh 

đốn cô ta lại và nói “Em biết gì không. Đừng bao giờ ứng xử như vậy với anh. Nghe chưa”. 

Cô ta chắc chắn sẽ qua mặt bạn lúc nào đó, cô ta sẽ đến hẹn trễ, cô ta sẽ không phản hồi tin 

nhắn hay gọi điện. Tôi biết là tôi dạy bạn những điều này, bạn đến trễ không sao cả nhưng 

với cô ta thì không, bạn không được để cô ta qua mặt và chạy trốn khỏi sai phạm đó. Nếu điều 

bạn trách cứ cô ta là đúng thì đừng bao giờ để cô ta qua mặt. Cô ta không được phép làm vậy 

với bạn còn bạn thì vẫn cứ làm theo những gì mà tôi bảo. Tôi biết là nghe nó có vẻ ngược 

ngạo vì bạn làm được còn cô ta thì không nhưng tin tôi đi, tôi đang nói cho bạn biết những gì 

có tác dụng. Bạn cần phải trở nên vô lý, không đáng tin cậy một chút, bạn cần phải làm người 

đó nhưng cô ta thì không được làm. Bởi vì nếu bạn để cô ta làm người như vậy, thì dù bạn có 

đáng tin cậy hay không, điều đó không còn quan trọng nữa, bạn để cô ta tiếp tục qua mặt bạn 

thì cô ta sẽ mất dần thu hút dành cho bạn. Cô ta sẽ không còn bị bạn thu hút nữa. Bạn không 

thể để phụ nữ đẹp qua mặt và chạy thoát khỏi sai lầm đó, rồi cư xử với bạn như thể bạn là 

một thằng giá trị thấp.  

Tôi từng biết một người phụ nữ đẹp, cũng mới vừa gặp thôi. Tôi khá là ngạc nhiên khi mà tôi 

rủ rê cô ta đi chơi và cô ta đồng ý rất nhanh. Sau đó tôi nhận ra lý do tại sao. Vào cái đêm tôi 
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hẹn cô ta thì có tới tận 3 người đàn ông khác cũng được cô ta mời đi cùng. Cô ta thậm chí 

còn không thèm nói đây là một buổi hẹn nhóm nữa. Mọi thứ càng lúc càng giống như cô ta đã 

cho tôi vào Friendzone cùng với những gã kia rồi vậy. Cô ta đã nhanh chóng giao tiếp với tôi 

qua những cử chỉ, lời nói nhằm phát ra thông điệp “Chị với cưng không đi xa hơn mối quan 

hệ bạn bè đâu. Chị không xem cưng trên mức đó đâu”. Và tôi rất tức giận khi nhận ra cô ta 

đang cố đưa mình vào Friendzone. Tôi đã từng trong tình cảnh như vậy trước đây. Tôi đã 

từng chứng tỏ bản thân với phụ nữ. Tôi đã từng trải qua đủ thứ, bạn cũng biết rồi đấy, lăn lộn, 

chứng tỏ bản thân mình không phải là một thằng yếu đuối như nhiều gã khác. Quay trở lại câu 

chuyện, tôi đến chỗ hẹn và cô ta chào tôi một cách ngắn gọn “Hello anh”. Sau đó cô ta bắt 

đầu phớt lờ và đối xử với tôi một cách hời hợt. Tôi cùng với những gã khác cũng đều muốn 

hẹn hò riêng với cô ta. Còn cô ta thì cứ rướn tới từng người một. Từng giây phút đồng hồ trôi 

qua. Cô ta liên tục tỏ ra thân thiện “Chào. Anh thế nào? Dạo này anh làm gì?”. Khoảng độ 10 

phút như vậy, tôi quyết định kéo cô ta sang 1 bên và nói “Em biết gì không. Anh đi đây”, không 

quên bồi thêm “Anh không bao giờ muốn gặp em thêm một lần nào nữa”, sau đó tôi quay mặt 

bỏ đi. Khi tôi bắt đầu bước đi, đoán xem, cô ta rượt theo sau tôi. Đến 80% là tôi sử dụng đến 

chiến thuật. Tôi biết mình đang làm gì. 20% còn lại trong tôi rất tức giận vì cô ta dám làm điều 

này với mình, bởi tôi chưa từng rơi vào tình huống này bao giờ cả. Tôi xem đó là một trải 

nghiệm học hỏi cực kỳ độc đáo, nó có thể khiến tôi bất ngờ nhưng tôi không choáng váng và 

sụp đổ, tôi không bỏ cuộc. Tôi luôn tự thử thách bản thân bằng cách thúc đẩy mình vào thế 

buộc phải động não: Làm cách nào để mình thoát ra tình cảnh này? Làm thế nào để khiến cô 

ta nhìn nhận mình khác đi? Và tôi biết là tôi sẽ đánh mất cô ta nếu mạo hiểm như vậy, nhưng 

tôi vẫn làm. Cũng giống như những gì tôi dạy các bạn, rằng: Bạn buộc phải sẵn sàng đón 

nhận việc đó. Bạn buộc phải chấp nhận sự mạo hiểm có thể đánh mất cô ta, để bạn có thể 

chứng tỏ được bản lĩnh của mình, để thể hiện ra được bạn là đàn ông, để cho cô ta thấy rằng 

bạn không đồng ý và bạn sẽ không tha thứ cho bất cứ ai đối xử với bạn như vậy. Bởi phụ nữ 

đẹp sẽ luôn luôn làm vậy với chúng ta, bọn họ luôn cố phân loại chúng ta một cách mặc định. 

Bọn họ cố đặt chúng ta chung hội chung thuyền với đám kém cỏi ngoài kia. Bạn không được 

để cô ta chạy thoát khỏi điều đó. Bạn phải bắt cô ta chịu trách nhiệm cho những hành động 

của cô ta. Tôi vừa đưa ra tình huống cho bạn thấy tôi đã làm vậy, và tôi đã có được cô ta. Mọi 

thứ chỉ xảy ra khi tôi bắt đầu hành động, lúc tôi kéo cô ta sang một bên và thẳng thắn “Anh đi 

đây, và anh không bao giờ muốn nhìn thấy em lần nào nữa”. Sau đó tôi quay người đi ngay, 

và khi tôi vừa bước đi, tôi nghe thấy âm thanh từ chiếc guốc của cô ta, tiếng bước chân đang 

chạy đến từ sau mình. Đó là lúc tôi biết được sự thu hút mình tạo ra tăng đột biến như quả 

tên lửa phóng lên không trung. Tôi đảm bảo với bạn là nó sẽ hiệu quả. Cô ta là một phụ nữ 

cực kỳ xinh đẹp nhé. Rất, rất xinh đẹp. Đang trong độ tuổi 24 – 25, Cao 1m72, lai nửa Châu 

Á, nửa Caucasian, rất lộng lẫy và tôi dám chắc là cô ta chưa từng gặp gã nào dám bỏ đi khỏi 

cô ta như vậy mà chưa từng ngủ với cô ta (Có nghĩa là những thằng lên giường được với cô 

ta rồi thì mới dám bỏ đi và bơ cô ta như vậy). Bởi vì các bạn cũng đều biết, sau khi họ lên 

giường được với một người phụ nữ, họ thường sẽ trở nên gan dạ hơn, họ thường sẽ bắt đầu 

bảo vệ bản thân nhiều hơn. Nhưng trước khi lên giường với cô ta, họ hoàn toàn chỉ là một gã 

kém cỏi trong vấn đề đó, và quay lại mấu chốt đó chính là do họ không khiến cô ta chịu trách 

nhiệm cho những hành động của cô ta. Một khi bạn khiến cô ta chịu trách nhiệm với những 

việc mình làm, thì súc hút của bạn sẽ rất lớn. Mẹo nhỏ ở đây chính là: Bạn buộc phải sẵn sàng 

chấp nhận đánh mất cô ta. Bạn buộc phải chấp nhận việc cô ta sẽ ra đi. Đôi khi, điều này sẽ 

xảy ra đối với bạn nên hãy vui vẻ chấp nhận nhé.  

Ngày nay, tôi đã sử dụng mẹo này cực kỳ thành thạo nên hiếm khi cô ta rời bỏ tôi lắm, nhưng 

nếu chẳng may nó xảy ra, thì tôi cũng không việc gì phải bận tâm hết, bạn phải hiểu: Có rất 

nhiều phụ nữ đẹp ngoài kia. Và chúng ta sẽ quên hết tất cả mọi thứ về họ sau chuyện này. Đó 

nên là tư duy mà bạn phải có, phải sẵn sàng rời bỏ khỏi những người đối xử với bạn không 
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ra gì. Bạn phải cho cô ta biết rằng (quay lại câu chuyện của tôi nhé) bạn không chấp nhận bị 

đối xử như thế “Em không hề báo trước với anh đây là buổi hẹn hò nhóm hay buổi hẹn có 

nhiều đàn ông thế này. Em nghĩ em là ai? Em đùa anh đấy à? Em đã làm như vậy với bao 

nhiêu người đàn ông rồi hả?”. Trong khoảnh khắc đó tôi nhận ra là cô ta có cảm giác tội lỗi 

bên trong, mọi thứ có thể được thấy qua ánh mắt. Cô ta chợt nhận ra rằng cô ta đã làm những 

thứ sai trái đó trong quá khứ, cô ta nhận ra những gì mình làm không hề tốt chút nào. Tôi biết 

thừa là cô ta đã từng làm những việc như thế này trước đây và cô ta vẫn tiếp tục cho tới bây 

giờ, bởi vì đâu có ai sửa sai cho cô ta đâu, bọn họ toàn vui vẻ đi chơi với cô ta mà không chút 

tự trọng. Họ chỉ quan tâm là cô ta đồng ý đi chơi với họ mà thôi, họ hy vọng rằng “Thôi đi theo 

nhóm cũng được, sau đó có thể mời cô ta đi riêng”. Nhưng cái mà họ không nhận ra là họ đã 

bị đặt trong cái lồng Friendzone rồi. Và bởi vì tôi đã có kinh nghiệm với rất nhiều phụ nữ trước 

đây nên tôi biết nước đi của cô ta đã và sẽ như thế nào. Tôi phải tránh xa Friendzone bằng 

mọi giá. Và cách duy nhất để làm vậy là tôi đã đứng lên bảo vệ lòng tự trọng của bản thân. 

Tôi đã khiến cô ta phải trả giá và chịu trách nhiệm cho việc làm đó, tôi đối xử với cô ta như 

một bé gái trong tình huống cụ thể đó, tình huống đó rất đặc biệt bởi vì nó chưa bao giờ xảy 

ra với tôi. Tôi đã từng có thể đạt được mọi thứ mình muốn. Tôi không để cảm xúc lấn át đến 

nổi mình không thể đưa ra giải pháp. Thế nhưng tình huống ngặt nghèo đó đã khiến tôi đủ 

nóng giận, làm tôi phải kéo cô ta qua một bên và nói “Em đang nghĩ gì trong đầu vậy? Đây là 

điều anh không thể nào chấp nhận được. Đừng bao giờ lặp lại điều này với anh nghe chưa. 

Mà thôi khỏi cần, em biết gì không. Anh không bao giờ muốn gặp lại em nữa. Tạm biệt”. Sau 

đó quay mặt rồi rời đi. Và chỉ trong vài giây ngắn ngủi, tôi nghe thấy tiếng bước chân sau lưng 

mình. Tối hôm đó, chúng tôi hẹn hò riêng với nhau. Lần gặp tới, chúng ta đã tiến xa hơn rồi. 

Tôi không còn ở trong vùng Friendzone của cô ta nữa. Những gã còn lại cũng xuất hiện trong 

buổi tối hôm đó đã bị bỏ lại, bởi vì tôi đã ở cùng cô ta cả đêm hôm đó. 3 gã đó đã có kết cục 

chui vào Friendzone mà không hề hay biết. Họ trông cũng khá ngờ nghệch vào đêm hôm đó. 

Chúng tôi đã gọi bia cùng nhau, mọi người đều nói chuyện qua lại và hỏi han “Thế hiện nay 

anh đang làm công việc gì?”. Chúng tôi đều chả biết gì về nhau. Chúng tôi là những người xa 

lạ. Cô ta đã sắp đặt buổi hẹn cho cả 4 người chúng tôi như vậy đấy. Đúng là không thể tin 

được. Tôi chưa bao giờ thấy điều này. Và như tôi đã nói, cô ta phải rất táo bạo mới có thể làm 

được vậy. Cô ta cũng đã 24 – 25 tuổi rồi. Không hẳn là quá trẻ con và không biết mình đang 

làm gì. Cô ta chỉ không biết việc mình làm có nên hay không mà thôi (mặc dù cô ta đã lớn). Lý 

do đằng sau luôn là cô ta không thấy lỗi sai của mình. Cô ta không thể nhìn ra nó bởi vì hầu 

hết phụ nữ đẹp có được gã đàn ông nào chấn chỉnh đâu. Rất nhiều gã đàn ông đã để cho 

những người phụ nữ chạy thoát khỏi sai phạm đó. Bạn buộc phải là người khiến phụ nữ đẹp 

tự chịu trách nhiệm với chính mình và đối xử với họ như một bé gái mỗi khi họ hành xử không 

đúng mực. Họ cần phải biết việc họ đang làm là không ổn và bạn cần phải đứng vững rồi chỉ 

ra điểm đó, bạn cần phải đứng lên vì lòng tự trọng của mình, dẫu cho bạn chưa được lên 

giường với họ. Bạn buộc phải quên đi việc lên giường. Bí mật lớn nhất mà tôi luôn nhắc nhở 

các bạn: Bạn cần phải ngừng việc cố gắng lên giường và làm đàn ông đi, khiến bọn họ phải 

tự chịu trách nhiệm mỗi khi họ hành xử như thể giá trị của bạn rất thấp. Hãy luôn luôn sẵn 

sàng để rời đi. Bạn buộc phải làm vậy. Bạn phải khiến nó trở thành thứ gì đó bẩm sinh, sẵn 

sàng rời đi, sẵn sàng từ bỏ. Và cách để đạt được điều đó là bạn phải nhìn phụ nữ đẹp với một 

tư duy thịnh vượng chứ không phải tư duy khan hiếm. Bạn cần phải hiểu ra là có hàng triệu, 

hàng tỷ bọn họ ngoài kia đang chờ bạn đến làm quen. Không phải chỉ có mỗi cô ta đâu. Thế 

giới này không bắt đầu và kết thúc cùng với cô ta. Bạn cần phải nhận ra điều đó và bạn cần 

phải cảm thấy ổn với việc đánh mất cô ta. Đây là cách duy nhất, và bạn cần phải có được sức 

mạnh, lòng can đảm mới có thể làm được những điều này: Đứng lên chấn chỉnh cô ta, nói 

rằng cô ta đã sai, thử thách cả hệ thống niềm tin lố bịch của cô ta – thứ mà rất nhiều phụ nữ 

đẹp có, bởi vì sẽ không có ai làm thay bạn đâu. Những thằng bạn của cô ta sẽ không sửa sai 
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cho cô ta. Những con bạn của cô ta sẽ không sửa sai cho cô ta bởi vì hầu hết trong đám đó 

đều không đẹp bằng cô ta, và họ cần cô ta trong nhóm để mỗi khi đi chơi, cô ta sẽ mang sự 

chú ý đến cho cả nhóm, cô ta mang đàn ông đến cho cả nhóm. Chính vì những lý do này đã 

dẫn đến hệ lụy là phụ nữ đẹp quá quen với việc ở vị thế quyền lực. Bạn buộc phải tước nó 

khỏi tay cô ta. Bạn buộc phải đá cô ta xuống khỏi đó và xuất hiện với hình tượng người cha, 

hình tượng một người trưởng thành. Bạn cần phải trở thành một người cha mà cô ta chưa 

từng có trong đời. Bởi vì như tôi đã từng đề cập, hầu hết đàn ông ngày nay vô cùng yếu đuối. 

Dẫn đến có quá nhiều hình tượng người cha yếu kém trong xã hội. Đó cũng là nguyên do 

khiến cho cô ta có cách hành xử như vậy. Cô ta cũng chỉ là nạn nhân trong chuyện này. Đừng 

hiểu sai ý tôi, vẫn có nhiều phụ nữ đẹp ngoài kia vô cùng trách nhiệm, nhưng rất ít. Phụ nữ 

đẹp mà tỏ ra có trách nhiệm thường xuất hiện rất đúng giờ, họ có nhiều giá trị và quan trọng 

hơn cả là họ có được một người cha mạnh mẽ. Một người cha mạnh mẽ sẽ không bao giờ để 

cho cô ta hành xử như một đứa con nít. Không may số lượng phụ nữ như thế cực kỳ ít, phần 

lớn phụ nữ đẹp mà bạn gặp sẽ giống như những gì tôi đã mô tả, họ vô trách nhiệm, sống tay 

bo, không lo nghĩ gì cho tương lai và không có người đàn ông nào trong đời từng phê phán, 

sửa sai cho cô ta cả. Bạn cần phải là người đàn ông đó và tôi đang dạy bạn cách để làm đây. 

Bạn cần phải ngừng việc cố gắng lên giường, và với tư duy đó, bạn sẽ được lên giường. Cứ 

nhìn tất cả đám yếu kém không bao giờ có được cô ta mà xem. Bọn họ không có được cô ta 

là bởi họ không biết đứng lên cho bản thân. Họ không hành xử như đàn ông. Họ hành xử như 

mấy thằng nhóc. Một thằng nhóc đang cố gắng lên giường với phụ nữ đẹp. Họ không bao giờ 

chỉnh đốn cô ta khi cô ta không coi họ ra gì cả: Xuất hiện trễ, hẹn xong rồi mất tăm luôn (Flake). 

Bạn thì khác. Bạn phải chỉnh đốn cô ta lại ngay trước khi quá muộn. 

Tôi đã từng rời bỏ rất nhiều phụ nữ đẹp trong quá khứ. Tôi chỉ nói ngắn gọn “Anh không muốn 

nhìn thấy em nữa”. Mặc cho họ vẫn nài nỉ, không chịu buông. Tôi vẫn lạnh lùng “Không. Anh 

không muốn thấy mặt em nữa”. Bạn biết đấy, bạn không cần thiết phải ngủ với tất cả mỗi một 

người phụ nữ đẹp xuất hiện trong đời bạn. Đôi khi bạn chỉ cần thẳng thắn với cô ta “Em biết 

gì không. Em là một con người thối nát. Anh không muốn em trong đời anh nữa”. Tôi đã từng 

nói như vậy trước đây với một người mà họ thật sự đã lên tới cái tầm mà tôi cho rằng mình 

không thể nào chấp nhận nổi. Hãy luôn luôn khiến phụ nữ đẹp tự chịu trách nhiệm với hành 

động của mình. Đây là một trong những nút công tắc kích hoạt tốc độ thu hút ngang với tên 

lửa đạn đạo (bên cạnh trò Flake mà tôi đã từng dạy bạn). Nhớ nhé: Việc giữ những người phụ 

nữ xinh đẹp chịu trách nhiệm cho hành động họ đã làm sẽ luôn tăng sức hút của họ đối với 

bạn. 
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BÍ MẬT ĐẶC BIỆT SỐ 11: CUỘC CHIẾN LÀ CỦA BẠN,  

HÃY CHỌN LỰA MỘT CÁCH KHÔN NGOAN 

Đâu là nơi để bạn gặp gỡ phụ nữ đẹp? Khi nào mới là lúc tìm kiếm phụ nữ đẹp? Bạn cần phải 

thật sự tỉnh táo hơn trong việc lựa chọn chiến trường của mình. Bạn muốn đến những nơi có 

ít đối thủ cạnh tranh nhất có thể trong công cuộc gặp gỡ phụ nữ đẹp. Bạn muốn đến những 

nơi mà hầu hết đàn ông sẽ không đến. Vậy thì đâu là nơi mà hầu hết đàn ông hay đến để gặp 

phụ nữ nhất? Đó thường là nơi quá nhiều đối thủ cạnh tranh. Họ đến ngay quán Bar và Club. 

Họ thậm chí còn không thèm quan tâm đến chiến thuật. Họ không thèm chọn ra những ngày 

chậm rãi, không nhộn nhịp. Họ không chọn ngày Thứ Ba hay Thứ Tư để gặp gỡ (đây mới là 

những ngày mà phụ nữ đẹp xuất hiện). Đấy mới là những đêm tuyệt vời để ra đường.  

Hầu hết đàn ông ngoài kia thiếu đi tính chiến thuật, kiến thức để có thể lập ra kế hoạch như 

vậy. Họ luôn chọn những đêm bận rộn, ồn ào nhất để gặp gỡ phụ nữ: những đêm Thứ Sáu, 

Thứ Bảy. Đây đồng thời cũng là những gã tiếp cận với bất kỳ ai họ gặp, tuy nhiên thường thì 

bọn họ luôn có kết cục về nhà với người đi cùng họ lúc đầu: Mấy thằng bạn. Họ cứ làm như 

vậy mỗi tuần, như một thói quen lặp đi lặp lại. Cho đến một đêm, tại Club, họ cũng cắn được 

một em gái. Và cô ta không phải phụ nữ đẹp. Cô ta thậm chí còn không hấp dẫn. Cô ta không 

phải 8, 9 hay 10 điểm (mục tiêu của chúng ta). Cô ta chỉ độ khoảng 5 hoặc 6 điểm là cùng. Cô 

ta thừa cân, kém hấp dẫn và chắc chắn là dưới 8 điểm ngoại hình. Bạn thấy đấy. Những gã 

này không chọn cho mình chiến trường đúng đắn. Họ tự làm cho bản thân kiệt sức. Tất cả 

những nỗ lực, tiền bạc chỉ để cho một nơi cực kì tệ hại nhằm tiếp cận phụ nữ đẹp. Bar, Club 

là một chỗ tồi tệ. Phụ nữ đẹp thậm chí còn không thèm đến Club. Rất nhiều em trong Club 

toàn là mấy con nghiện, phò phạch. Nếu bạn từng lái xe qua những Club vào lúc 2:30 sáng 

vào Thứ Sáu hoặc Thứ Bảy. Bạn sẽ thấy rất nhiều nhóm phụ nữ bước ra khỏi đó cùng với bộ 

dạng mệt mỏi, mang giày con gót. Những cọng lông mi giả bắt đầu rớt ra. Makeup cũng bắt 

đầu nhạt đi. Móng tay giả bắt đầu lộ ra. Đây đâu phải là những người phụ nữ bạn muốn hẹn 

hò. Đây đâu phải là những phụ nữ mà bạn dám mạo hiểm để có thai cơ chứ. Khi những người 

phụ nữ này ở trong Club, tôi đã từng nói trước đây rồi, họ chuyển sang chế độ Đêm Của Người 

Nổi Tiếng. Club là nơi duy nhất mà mấy em 4 và 5 điểm có thể hành xử như 10 điểm. Và nếu 

như có bất kỳ em 9 hay 10 điểm trong đó (đôi lúc họ cũng xuất hiện) thì bọn họ không hành 

xử đúng như 9 hay 10 điểm nữa đâu, họ cư xử như thể mình tận 20 điểm (đương nhiên là 

không có điểm số đó nhưng họ làm ra vẻ như mình là kẻ gần như không ai dám đụng chạm 

vào).  

Thường ở trong hộp đêm, mấy em 4 hay 5 điểm đều rất thích đu bám vào những cô nàng 

điểm cao và cũng hay làm ra vẻ mình y như họ “Đừng bắt chuyện với em, em không rảnh”. 

Bạn cũng nhận ra rồi đấy. Chỉ có Club mới là nơi mà mấy con nhỏ 4 và 5 điểm dám lên giọng 

với bạn như vậy. Bởi sự thật là nếu như cô ta ở một nơi chốn bình thường, cô ta sẽ gần như 

là vô hình đối với chúng ta. Bọn họ không hề tồn tại trong thế giới của chúng ta. Chúng ta chỉ 

nghe thấy tiếng động của họ mà thôi, những thứ còn lại chúng ta không quan tâm. Chỉ khi có 

em gái nào đó 9 hay 10 điểm trôi nổi xung quanh, thì đó là lúc mà đôi tai của chúng ta vểnh 

lên, chúng ta bắt đầu tỉnh táo, bắt đầu chú ý, cơ thể chúng ta chuyển sang trạng thái: Báo 

động có gái đẹp anh em ơi! Chỉ những cô nàng 8, 9 hay 10 điểm mới khiến cơ thể chúng ta 

phản ứng như vậy, còn lại tất cả đều chỉ khiến chúng ta ngủ yên mà thôi, chúng ta không thèm 

quan tâm đến. Chúng ta không chú ý đến bất cứ người phụ nữ nào ngoài phụ nữ đẹp. 

Những ngày cuối tuần hay những địa điểm ồn ào, nhộn nhịp là nơi tệ nhất để bạn cố gắng và 

thu hút phụ nữ đẹp. Bạn không nên tập trung vào những chỗ đó. Nhớ nhé: Bất cứ nơi nào vào 

dịp cuối tuần hay bất cứ nơi nào ồn ào, nhộn nhịp trong tuần. Hãy né nó ra. 
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Vì lý do nào đó, đặc biệt là vào cuối tuần, phụ nữ rất thích đến những nơi thật sự ồn ào và 

nhộn nhịp. Họ thích sự nhộn nhịp để họ có thể có được nhiều sự chú ý nhất. Họ thích sự ồn 

ào để không gã nào có thể đến bắt chuyện với họ. Một lý do hoàn hảo để họ từ chối chúng ta 

“Em không nghe anh nói gì cả”. Họ lấy đi được sự chú ý của bạn nhưng không cần phải bắt 

chuyện hay làm quen với bạn. Quá hoàn hảo. Vậy nên tôi mới bảo bạn rằng bạn không nên 

đến những buổi đêm như thế. Nhiệm vụ của bạn là thu hút phụ nữ đẹp nhiều nhất có thể trong 

đời mình, và bạn không hề muốn mình tốn quá nhiều năng lượng, đúng chứ. Bạn không muốn 

phải phí phạm sức lực của mình. Bạn không muốn phải phí phạm “pháo” của mình. 

Do vậy, lẽ dĩ nhiên, bạn phải nhận định rằng tối Thứ Sáu và Thứ Bảy là những tối tệ hại. Club, 

Bar thì quá nhộn nhịp, ồn ào, bạn sẽ không muốn lãng phí “đoàn quân” của mình. Không, 

chúng ta sẽ tới những chỗ đó. Chúng ta sẽ tới những chỗ mà chúng ta có thể tối đa hóa được 

tiềm năng của chúng ta, đó là: tối Thứ Ba, tối Thứ Tư. Đó mới thật sự là những buổi tối tuyệt 

vời, thậm chí là cả tối Chủ Nhật. Tối Thứ Hai thường không tốt lắm, bởi đó là ngày bắt đầu 

của tuần mới và hầu hết mọi người khá bận rộn và không thoải mái. Tối Chủ Nhật, rất tốt. Tối 

Thứ Ba, tối thứ Tư. Hoàn hảo. tối Thứ Năm? Quá gần với ngày cuối tuần, nhưng nếu bạn 

không còn lựa chọn nào khác thì cũng không sao, nhưng thường là 50/50 đấy nhé. Vì mọi 

người hay rạo rực ra ngoài đi chơi vào tối Thứ Năm rồi. Hãy chọn cho mình trận chiến khôn 

ngoan nhất. 

Cuối tuần thường rất tệ bởi vì có quá nhiều thứ diễn ra và có quá nhiều sự náo nhiệt. Đi đâu 

cũng thấy sự ồn ào, cũng thấy đông đúc và sẽ rất khó để khiến phụ nữ tập trung hoàn toàn 

với bạn khi cả hai gặp nhau. Bạn cần sự yên tĩnh. Bạn cần cô ta tập trung vào bạn. Bạn cần 

cô ta để ý tới bạn. Cô ta sẽ không thể nào làm được như thế nếu những sự náo nhiệt liên tục 

diễn ra, những tiếng ồn, nhưng dòng người bước qua bước lại, từ trái sang phải, bạn thấy 

đấy, quá nhiều thứ diễn ra.  

Sẽ có rất nhiều người tranh luận với tôi và nói rằng: Không sao cả, bạn vẫn có thể bắt chuyện 

và làm quen với cô ta. Tôi không nói rằng bạn không thể làm thế. Bạn có thể. Bạn thậm chí 

còn lấy được số điện thoại của cô ta bởi vì phụ nữ thích làm điều đó, tôi đã nói trước đây rồi, 

phụ nữ rất yêu thích việc đưa số điện thoại cho người khác, nhưng điều đó không có ý nghĩa 

gì cả. Họ làm điều đó suốt. Mọi thứ đều vô nghĩa cho đến khi nào bạn hẹn hò được với cô ta, 

nhưng trong hầu hết các trường hợp thì đàn ông ngoài kia không đến được bước này. Bọn 

họ chỉ đơn giản lấy được số điện thoại, gửi vài tin nhắn nhạt nhẽo và không bao giờ được gặp 

lại cô ta nữa, dù cho họ có cố gắng gọi điện hay gửi mail, tất cả đều là nỗ lực trong tuyệt vọng. 

Mục đích sau cùng của việc chọn lựa ra thời điểm để gặp gỡ không phải là để lấy số điện thoại 

bởi vì đó là việc hoàn toàn vô nghĩa nếu như bạn không thể mời cô ta một buổi hẹn hò ra trò. 

Số điện thoại là vô nghĩa nếu như bạn không thể gặp lại cô ta. Và cách để bạn làm được việc 

đó là bạn phải khiến cô ta nhớ tới bạn, bạn cần phải khiến cô ta tập trung vào bạn, bạn cần 

phải khiến cô ta đầu tư vào bạn. Đó là lý do mà bạn phải chọn ra chiến trường một cách khôn 

ngoan, bởi vì chúng ta cần rất nhiều năng lượng để sẵn sàng, để ra ngoài, tụ tập bạn bè hay 

thậm chí là nếu như bạn chỉ đơn thương độc mã, thì bạn cũng sẽ mất rất nhiều năng lượng 

để sẵn sàng và đến những nơi sai lầm để rồi chọn những ngày cuối tuần không phù hợp. Bạn 

thấy đấy, bạn mất thời gian để đi kiếm tiền, ra phòng gym rồi, bạn sẽ không muốn mình phải 

tốn thời gian và kiệt sức vào những lựa chọn không khôn ngoan, đúng chứ. 

Cho nên chốt là bạn muốn mình phải chọn lựa cuộc chiến một cách khôn ngoan nhất.  

Nơi nào càng diễn ra sự bận rộn, tấp nập thì nơi đó càng ồn ào, náo nhiệt, và điều đó càng 

khiến cho sự căng thẳng của phụ nữ tăng cao. Càng nhận được sự chú ý, thì sẽ càng có nhiều 

thằng đểu cáng mà cô ta phải đối mặt.  
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Vào những ngày cuối tuần, khi bạn cố gắng và tiếp cận phụ nữ ở Bar hay những Club ồn ào, 

bạn sẽ thấy họ xấu tính, ra vẻ hơn bình thường. Họ có thể sẽ rất xấu xa đấy. Tôi đã chứng 

kiến nhiều rồi. Những cô nàng này cố ý, nhắc lại là cố ý nhé, làm bẽ mặt những gã tiếp cận 

cô ta, bạn cũng biết đấy, những anh chàng này chỉ tỏ ra một chút lo lắng, họ chỉ muốn cố bắt 

chuyện rồi cũng thể hiện mình hài hước, thân thiện, cố thực hành mấy cái trò PickUp học 

được trên Youtube. Tôi hiểu cảm giác của họ, tôi thấy họ lấy hết dũng khí để bước tới những 

cô gái này, thế nhưng cô ta ngay lập tức “hủy diệt” họ ngay trước mặt tất cả mọi người. Bạn 

thấy đấy, cô ta đâu có cần thiết phải làm vậy. Cô ta chỉ cần nói “Không, cảm ơn anh”. Đó là 

cách đơn giản nếu như chúng ta không hề có hứng thú, đúng chứ. Chỉ cần nói “Không, cảm 

ơn”, thì gã nào cũng sẽ bỏ đi mà thôi. Nhưng không. Cô ta thích phải đi xa hơn thế “Ôi trời ơi, 

anh vừa nói gì thế? Bà có tin những điều anh ta vừa nói không?”. Cô ta cố tình nói to cho đám 

bạn cùng nghe, cố gắng khiến họ cười vào mặt anh ta. Tôi từng chứng kiến rất nhiều phụ nữ 

làm vậy. Họ hành xử rất tệ và xấu xa. Và gã đàn ông kia sẽ ngày càng lộ rõ vẻ lo lắng, có thể 

anh ta sẽ có một ký ức tệ hại đi theo suốt cuộc đời mình. 

Nói về việc tán tỉnh, đối với phụ nữ thì quá dễ dàng. Họ chỉ việc ngồi đó và đàn ông sẽ bước 

tới chỗ họ. Họ không nghĩ về việc đàn ông cảm thấy như thế nào khi dũng cảm tiếp cận họ. 

Đối với đàn ông, những việc này đâu có dễ dàng. Và đây cũng là lý do mà tôi nói với các bạn 

rằng mình chống lại việc Tiếp Cận phụ nữ thường xuyên. Tôi chống lại mấy trò Pick Up bởi vì 

những hành động này sẽ khiến bạn trao quyền lực cho phái đẹp ngay từ giây phút đầu tiên. 

Còn nhớ những gì tôi đã dạy bạn chứ? Không bao giờ được trao quyền lực cho phụ nữ, bởi vì 

họ sẽ nghiền nát bạn. Họ sẽ dùng nó để chống lại bạn. 

Do vậy cho nên bạn sẽ không muốn đặt bản thân vào vị trí lép vế như vậy đâu. Bạn muốn 

chọn lựa cuộc chơi khôn ngoan nhất dành cho mình. Bạn muốn chọn chiến trường thuận lợi 

nhất dành cho mình. Bạn luôn luôn muốn mình có bài tủ trong tay. Bạn luôn luôn muốn giữ 

quyền lực cho riêng mình.  

Khi bạn gặp gỡ vào những buổi tối chậm rãi, như Chủ Nhật, Thư Ba, Thứ Tư. Phụ nữ sẽ ít có 

khả năng thực hiện những hành vi xấu xa mà tôi đã đề cập ở trên. Tôi chưa bao giờ thấy nó 

xảy ra vào những buổi tối chậm rãi cả. Tôi chỉ thấy những hành động đó vào cuối tuần, nơi 

những đám đông ồn ào, tất cả mọi người đều quẩy nhiệt tình, nơi mà cô ta cảm thấy an toàn 

với đám bạn của mình và cảm thấy tự tin khi có rất nhiều đàn ông tiếp cận, để rồi sau đó cô 

ta sẽ “hủy diệt” từng người một hòng tìm ra kẻ xứng đáng. Cô ta sẽ không hành xử như vậy 

vào những đêm chậm rãi, khi đám đông đã không còn, bạn bè cũng không có. Cô ta sẽ không 

dám hành xử như vậy đâu. Và hơn cả, là bạn không hề trao quyền lực cho cô ta. Bạn không 

cần phải trao quyền lực cho cô ta bởi vì vào những đêm chậm rãi, đâu có ai tiếp cận cô ta 

ngoài bạn đâu. Không một gã nào dồn dập cô ta như cuối tuần nữa.  

Mục tiêu của chúng ta là những em 8, 9 và 10 điểm. Bạn muốn đảm bảo cho mình một cuộc 

chiến thuận lợi nhất. Bạn muốn đảm bảo mình sẽ chỉ gặp gỡ, hẹn hò vào những đêm chậm 

rãi. Bất kể là ở đâu cũng được. Chỉ cần đảm bảo đó là ngày Chủ Nhật, Thứ Ba hoặc Thứ Tư.  

Nhân tiện thì tôi khuyên bạn không nên đến quầy bar “bình dân” (Dive Bar), bạn sẽ không tìm 

thấy phụ nữ đẹp ở đó đâu. Và tôi thách bạn bác bỏ luận điểm này đấy, đó là, phụ nữ đến 

những quầy bar bình dân thì thường hút thuốc rất nhiều. Tôi không thích những người hút 

thuốc. Quan điểm cá nhân của tôi đó là: Phụ nữ mà hút thuốc thì toàn là hạng rác rưởi. Bạn 

muốn mình chỉ hẹn hò với phụ nữ không hút thuốc và không có bất cứ một cái hình xăm nào 

trên người. Đó mới là thứ bạn muốn. Những người phụ nữ như vậy thì không có đến mấy cái 

quán Bar bình dân đâu và đối tượng phụ nữ đẹp – đối tượng mà chúng ta muốn hẹn hò ấy, 

họ chỉ đến những quầy bar sang trọng ở khách sạn (Hotel Bar) mà thôi. Ở những nơi đó, bạn 

sẽ dễ dàng hơn để tiếp cận họ, thay vì phải đến những quầy bar bình dân.  
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Hãy tìm ra những khách sạn ấn tượng, đẹp đẽ trong thành phố của bạn. Để ý xem những 

quầy bar trong đó có đóng cửa sớm không, nếu đóng cửa trễ, hãy đến những chỗ đó. Hãy tới 

đó và bạn sẽ gặp được rất nhiều phụ nữ đẹp. 

Những quầy bar ở khách sạn, đặc biệt là những khách sạn đẹp, thường có quang cảnh rất 

đẹp, có nơi nhìn được một khoảng trời rộng, nhìn được những hồ nước, biển hay thậm chí là 

núi. Thường những khách sạn càng đẹp thì view cũng càng chất lượng. Và đây là những nơi 

lý tưởng, tuyệt vời để gặp gỡ phụ nữ xinh đẹp. Bọn họ thường ngồi ở ngay tại quầy.  

Vì vậy, sẽ không có gì trở ngại khi đến bắt chuyện với họ. Sẽ không có gì trở ngại khi bạn chỉ 

cần bước tới với vẻ tự tin và bắt đầu mở lời. Nhất là vào những đêm chậm rãi như Chủ Nhật, 

Thứ Ba và Thứ Tư. Bạn sẽ thành công hơn rất nhiều so với việc tới hộp đêm vào tối Thứ Sáu 

lúc 11 giờ đông đúc, nhộn nhịp, tất cả mọi người đều toát mồ hôi và gần như không thể di 

chuyển hay bước đi, phòng toilet thì đứng xếp cả hàng dài và ở trong đó thì cực kỳ kinh tởm. 

Cho nên là tôi khuyên bạn đừng bao giờ đến đấy.  

Tôi biết rất nhiều gã trai trẻ đang ở độ tuổi 20 đều mặc định trong đầu là luôn đến những nơi 

xô bổ như vậy, bởi vì mấy thằng bạn thân của họ cũng đều đến đó mà. Nhưng hãy nhớ lại 

những gì tôi đã dạy cho bạn, một trong những bài học quan trọng để có thể hẹn hò được với 

phụ nữ đẹp thành công đó là “dọn nhà”. Bạn cần phải bắt đầu làm quen với những ai thành 

công. Nếu có thằng bạn nào của bạn vẫn còn tư tưởng tập trung đến hộp đêm để quẩy mỗi 

tuần, mấy thằng thất bại chả có dự định gì trong tương lại và nó cũng không quan tâm cuộc 

sống của nó đi đến đâu, thì bạn cần phải tránh xa chúng nó ra. Chỉ vì đã lỡ kết bạn trên 

Facebook thì cũng đâu có nghĩa là bạn phải luôn luôn giữ liên lạc với họ, đúng chứ. Tất cả 

mọi người đều đang kết nối tới những người bạn từ hồi lớp 4, lớp 7. Hãy dừng ngay điều đó 

lại. Tương lai sáng ngời vẫn còn phía trước. Sẽ có rất nhiều người ngoài kia mà bạn sẽ gặp 

gỡ. Họ không chỉ là những người bạn nên gặp, mà thậm chí còn có những người bạn cần 

phải gặp. Đây là một phần định mệnh của bạn. Bạn không gặp gỡ những ai ngáng đường 

bạn. Nếu bạn vẫn đang dặm chân tại chỗ hay thậm chí là thụt lùi thì hãy bắt đầu tiến lên đi. 

Hãy luôn luôn tiến lên phía trước và đừng nhìn lại quá khứ. 

Hãy chọn cho mình những cuộc chiến khôn ngoan nhất. Đây là bài học đặc biệt cúng cuồi và 

cũng là bài học cuối cùng trong cuốn AudioBook này. Tôi đang hướng dẫn bạn những nơi 

tuyệt vời nhất để đến và gặp gỡ phụ nữ đẹp – những kiến thức mà hầu hết đàn ông đều không 

biết. Hầu hết đàn ông ngoài kia đều không biết phải đi đâu, cho nên đó là lý do mà mấy thằng 

bạn của bạn nghĩ ngay tới hộp đêm, rất nhiều người đến thẳng ngay hộp đêm, những sự kiện 

âm nhạc hoành tráng, ồn ào, náo nhiệt. Đó là những nơi tệ hại để đến. Tất cả những gì bạn 

chứng kiến là phụ nữ đánh cắp sự chú ý của bạn. Những người phụ nữ thường xuyên đến đó 

là những con ma cà rồng chính hiệu. Vào những buổi tối Thứ Sáu, Thứ Bảy, tất cả những gì 

họ muốn là sự chú ý của đàn ông và họ muốn đảm bảo là âm thanh luôn luôn ồn ào để họ 

không phải nói chuyện với bạn. Họ hoàn toàn giống như những con ma cà rồng. Họ muốn hút 

hết tất cả sự chú ý của tất cả các bạn và để lại cho các bạn sự mục rữa. Sau cùng, sự chú ý 

là tất cả.  

Như tôi đã đề cập từ trước. Hotel Bar mới là những nơi tuyệt vời để bạn gặp gỡ phụ nữ đẹp. 

Bất cứ một khách sạn đẹp nào cũng đều có một quầy bar sang trọng. Nếu bạn đang ở những 

thành phố lớn như New York, San Francisco… thì số lượng khách sạn thanh lịch, sang trọng, 

đẹp đẽ sẽ còn gấp bội. Những quầy bar ở đây thường ở trên những tầng thượng rất cao. Nhất 

là ở San Francisco, số lượng những quầy bar cao như vậy rất nhiều, bạn thậm chí còn ngắm 

nhìn được cả thành phố. Người ta gọi đó là Sky Bar, tôi chả biết phải diễn tả hay nói như thế 

nào, chỉ biết là nó rất tuyệt vời. Đó là những nơi mà bạn nên phấn đấu và đến. Có rất nhiều 

phụ nữ đẹp thích thú những nơi như vậy bởi vì phụ nữ đẹp thích những thứ liên quan đến sự 
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xa xỉ, sang trọng, thành công và tiền bạc (tôi đã từng đề cập lúc trước). Cho nên đây là lý do 

mà tôi bảo bạn đến những khách sạn đẹp như thế này. Phụ nữ đẹp thích đến những nơi đẹp 

đẽ sang trọng bởi vì họ muốn gặp gỡ những người giống như thế. Nên khi bạn cũng xuất hiện 

ở đó thì mặc nhiên họ cho rằng bạn là một phần của thế giới đó, bạn là một phần trong quỹ 

đạo tầng lớp có địa vị cao – đấy là thứ mà phụ nữ muốn. Do vậy, gặp gỡ phụ nữ đẹp ở đây 

sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Bởi họ sẽ mặc định rằng địa vị của bạn cao hơn họ ở điều gì đó. 

Bởi bạn ở đây chứ không phải ở những nơi hộp đêm ồn ào phía dưới kia, bạn không chọn 

những nơi tệ hại để đến – đó là những gì mà bạn muốn phụ nữ đẹp nghĩ tới bạn.  

Những địa điểm tôi vừa nêu là một trong những chỗ tiếp cận phụ nữ một cách lạnh lùng. Vẫn 

còn những địa điểm khác mà bạn có thể tham khảo. Tôi cũng đã từng đề cập trước đây trong 

quá khứ, nơi mà bạn có thể gặp những phụ nữ đẹp một cách hoàn toàn tự nhiên, thoải mái, 

miễn là bạn thưởng thức sở thích của mình. Ở đâu nào? Đó là những: Lớp tập nhịp điệu, 

phòng gym, các thể loại từ yoga cho tới học nhảy.  

Nhắc tới phòng gym, thì bạn cũng nên đảm bảo rằng mình tới đúng nơi. Chúng ta đều biết có 

rất nhiều thương hiệu phòng tập ngoài kia. Có những chuỗi thương hiệu khổng lồ trong lĩnh 

vực này. Tôi sẽ không đề cập đến tên của nó ở đây, các bên nên biết tôi đang nói tới cái gì. 

Phòng tập của những thương hiệu này mở cửa cả ngày, họ không bao giờ đóng cửa. À mà 

cũng có thể đóng vào ngày lễ nhưng trong hầu hết các trường hợp thì họ mở cửa cả ngày lẫn 

đêm. Và cũng tương tự như khách sạn, thì phòng tập càng đẹp thì càng tốt. Crunch cũng là 

một trong những chuỗi phòng tập tốt nhất mà tôi từng biết bên cạnh thương hiệu Equinox ở 

Los Angeles. Đó là 2 trong số phòng Gym mà tôi đánh giá cao cho tới hiện tại, họ có tất cả 

mọi thứ liên quan đến Fitness. Có rất nhiều người mẫu nổi hay chưa nổi đến đấy để tập luyện. 

Ngoài ra cũng không nên bỏ qua các lớp học nhảy. Tôi biết là nhiều người không thích học 

nhảy, tôi cũng vậy. Nhưng nếu bạn có ý nghĩ muốn học nhảy Ballroom hay Salsa (cả 2 đều 

đụng chạm cơ thể giữa nam và nữ), thì hãy đến đó, bởi vì nhiều cô nàng nóng bỏng thường 

rất thích đăng ký mấy lớp này. Mấu chốt ở đây là bạn sẽ đụng chạm vào phụ nữ khá nhiều, 

bạn phải chạm vào đối tác để bắt đầu nhảy theo nhịp, tay trong tay hay đại loại vậy. Sẽ có rất 

nhiều sự va chạm vật lý xảy ra. Và đấy là điều hoàn toàn tự nhiên. Cả cô ta hay bạn cũng sẽ 

không cảm thấy tội lỗi gì hết, bởi cả 2 đều đang làm thứ gì đó mà mình thích cơ mà. Kể cả lúc 

bạn vẫn đang thực hành, luyện tập chiến thuật của mình, bạn cũng có thể tìm kiếm những vũ 

công Ballroom hay Salsa để tiếp cận phụ nữ đẹp. Đây là cách tuyệt vời để gặp gỡ họ. Rất tự 

nhiên, rất bình thường. Chốt, hãy lưu tâm đến những lớp học nhảy, rất nhiều phụ nữ nóng 

bỏng ở đấy, bạn sẽ tận dụng mọi cơ hội có thể qua việc trao đổi số điện thoại, hẹn gặp nhau 

ở đâu đó để luyện tập, ở nhà bạn hay nhà cô ta. Các bạn sẽ tạo ra không gian và thời gian ở 

bên nhau một cách không hề gượng ép.  

Một địa điểm khác, một trong những chỗ mà tôi thích nhất đó là các lớp học diễn xuất. Tôi tình 

cờ tham gia các lớp học này thôi nhưng hóa ra đây là nơi mà tôi gặp được những cô nàng 

xinh đẹp nhất, lộng lẫy nhất. Và tôi cũng đã hẹn hò được với rất nhiều trong số họ.  

Ở San Francisco, tôi đã từng tham gia những lớp học làm phim chuyên nghiệp có danh tiếng 

và ở đấy lúc nào cũng luôn tuyển chọn nhiều diễn viên tới học, thử vai. Tôi đã có nhiều thời 

gian hợp tác với các diễn viên nữ và toàn là những cô gái xinh đẹp, trẻ trung, tràn đầy năng 

lượng. Tất cả bọn họ đều muốn trở thành diễn viên một ngày nào đó. Phần lớn trong số họ 

đều dưới 30, họ rất trẻ, cỡ khoảng 18, 19, 20 tuổi. Bạn tưởng tượng nơi ấy như một cửa hàng 

bán kẹo vậy. Bạn gần như không hề có đối thủ. Bởi vì hầu hết những gã làm phim, dựng phim, 

làm âm thanh hay các công tác hậu cần khác đều trông như mấy thằng mọt sách, không có ai 

trong số họ có nhận thức, tương tác xã hội tốt cả. Họ chỉ dành phần lớn thời gian cho những 

bộ phim hay kịch bản của mình. Họ chỉ quan tâm đến nghệ thuật như những người nghệ sĩ. 

Dẫu cho tất cả bọn họ đều muốn có được phụ nữ đẹp nhưng họ cũng không biết cách để bắt 
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chuyện với những cô nàng này. Cho nên tôi và thằng bạn thân của mình đã tranh thủ cùng 

nhau “dọn” hết mấy em này. Chúng tôi dự định chỉ tham gia có 1 lớp học thôi nhưng rốt cuộc 

là ở trong trường mãi tận 3 năm, bởi vì chúng tôi luôn tìm ra lý do để học thêm 1 lớp khác 

nữa, chúng ta gặp quá nhiều phụ nữ đẹp, và chúng tôi luôn được họ mời ra ngoài “gặp mặt”. 

Và rồi khi bọn tôi muốn quay hình và lên kịch bản cho dự án của mình thì tất cả bọn họ đều 

muốn trở thành một phần trong đó. Chúng tôi luôn được giao lưu với họ và cũng hẹn hò rất 

nhiều trong số đó. Khi bọn tôi muốn rút quân thì lại có thêm nhiều cô nàng xinh đẹp khác đến 

vào năm tới, và mọi thứ cứ tiếp diễn một cách điên cuồng như vậy cho tới khi ngôi trường đó 

hết tiền hay sao ấy, họ không thể trang trải chi phí được nữa. Đó cũng là lúc mà bọn tôi thoát 

ra được. Trong vòng 3 năm ở trường, chúng tôi đã hẹn hò với từng phụ nữ nóng bỏng, trẻ 

trung và xinh đẹp. Mọi thứ thật điên rồ. 

Hãy lựa chọn chiến trường một cách khôn ngoan. Đây là bài học cuối cùng rồi, và tôi muốn cố 

gắng gói gọn mọi thứ giá trị nhất có thể trước khi kết thúc cái AudioBook này. Tôi muốn cố 

gắng đưa thêm cho bạn nhiều thứ nhất có thể và bạn cũng sẽ không thể nào lãnh hội được 

hết chỉ trong một lần nghe qua đâu. Bạn cần phải nghe đi nghe lại nhiều lần để nhắc nhở bản 

thân. Tỉ dụ như bạn chọn ra 1 hay 2 bài học mỗi lần nghe, và bạn cứ nghe đi nghe lại liên tục, 

nó sẽ ghi nhớ mãi trong đầu bạn. Hay mỗi khi bạn cần Refresh lại bản thân, cứ bật lên và 

nghe để mọi thứ được thanh lọc lại. Bạn sẽ nhặt được những giá trị, những vấn đề nhỏ tôi 

trình bày mỗi khi nghe lại. Chúng ta đều sẽ học thêm được thứ gì đó mỗi khi học lại, đọc lại 

hay nghe lại một chủ đề nào đó. Bạn sẽ không thể nào ghi nhớ hết tất cả chỉ trong 1 lần học.  

Bẵng đi một thời gian dài bạn không nghe AudioBook này, rồi bất chợt 6 tháng sau bạn nghe 

lại nó, bạn lại nhận ra mình học thêm được 5 điều mới mẻ mà trước đây mình nghe nhưng 

không để ý tới và bạn nhận ra mình vẫn còn phải học thêm nhiều thứ khác nữa. Dẫu cho bạn 

nghe rất nhiều nhưng cũng sẽ có những thứ bạn không thể nhớ nổi. Dưới góc độ tâm lý học, 

bạn sẽ không thể nhớ chúng. Bạn cũng bắt gặp trường hợp này rồi đúng không. Nếu ai đó hỏi 

bạn, nhiều khi bạn sẽ không thể nhớ nổi chúng, nhưng nó đang được tải xuống dưới phần 

tiềm thức trong tâm trí của bạn rồi. Nghĩa là có rất nhiều kiến thức mà bạn lĩnh hội sẽ bộc phát, 

sẽ xuất hiện khi bạn rơi vào những tình huống ít ngờ tới nhất, bởi vì chúng đã được tải xuống 

phần tiềm thức rồi. Không phải tất cả kiến thức của chúng ta đều được tải xuống nhưng một 

vài trong số chúng đã được tải rồi, một vài bài học mà bạn nghĩ mình không thể nào nhớ nổi 

lại được tải xuống tiềm thức. Trong một tình huống nào đó trong tương lai, những kiến thức 

từ trong tiềm thức này sẽ đột nhiên nảy ra trong đầu bạn, bởi vì chính tôi đã giảng dạy bạn 

hiểu tường tận về nó. Và bạn sẽ ngạc nhiên “A…mình nhớ những kiến thức này”. Tình cờ một 

ngày nào đó bạn phải chạm mặt với một người phụ nữ, lúc này bạn sẽ tự tin nhớ những gì 

mà tôi đã dạy để áp dụng.  

Đây là lý do mà tôi thực hiện AudioBook, bởi vì chặng đường này rất dài, và đây là cách duy 

nhất để tôi có thể gói gọn và khiến bạn ghi nhớ lâu vào đầu. Có những bài học tôi đã mất hàng 

năm trời, thậm chí là thập kỉ. Hơn 3 thập kỉ tôi đã thực hiện công việc này (từ năm 1986). Tôi 

vẫn còn nhớ như in buổi hẹn lần đầu tiên mà mình có được, tôi còn nhớ rất rõ cô gái mà tôi 

hẹn hò cùng, bọn tôi cùng nhau xem phim Ferris Bueller’s Day Off. Tin hay không thì tùy bạn, 

tôi vẫn còn nhớ như in buổi hẹn đó. Tôi nhớ lúc tôi cầm tay cô ấy, và rồi những nụ hôn. Thậm 

chí cảm giác thành công mỹ mãn trong tôi vẫn còn khi nhớ lại khoảnh khắc đó, và tôi thầm 

nhủ trong đầu “Làm thế nào để mình có thể lặp lại điều này nhỉ?”. Tôi không có được những 

sự hướng dẫn mà bạn đang có thời buổi này. Tôi chỉ đơn giản nghĩ trong đầu “Làm thế nào 

để mình có thể lặp lại điều này nhỉ”. Bạn biết đấy, làm thế nào để chúng ta có thể lặp lại liên 

tục điều này, và đó là cả một hành trình dài để tôi khám phá ra, đã có rất nhiều sự thất bại, 

những sai lầm, những khoảnh khắc bối rối, những mối quan hệ mà tôi bám víu mà giờ nghĩ 

lại thấy mình thật sự dại khờ, bởi lúc đó tôi vẫn còn trẻ, một chàng trai trong độ tuổi 20 dại khờ 
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trong tình yêu, cố gắng bắt chước mối quan hệ cực kỳ thành công của bố mẹ mình. Nhân tiện 

thì bố mẹ tôi đã cưới nhau được 40 năm và họ vẫn còn ở bên nhau. Họ kết hôn trước cả khi 

những Facebook và Youtube, Twitter xuất hiện để rồi chúng ta tìm kiếm đến những đám bạn 

loser hay những thứ xao nhãng khác trên mạng xã hội. Tôi đã từng ở trong một mối quan hệ 

kéo dài lê thê một cách mệt mỏi, vài cặp còn kéo dài tận 5 năm nhưng không đi đến đâu. Tôi 

tốn mất gần 10 năm cuộc đời mình cho những thứ không đi đến đâu và tôi sẽ không bao giờ 

quay lại con đường đấy. Có những mối quan hệ đáng lẽ ra không trụ nổi tới năm thứ 2 nhưng 

bằng cách nào đấy chúng ta vẫn cứ cố níu kéo nhau. Và tôi nghĩ lại những người phụ nữ mà 

tôi bước tiếp đều tốt hơn những người trước đó, bởi vì tôi biết nâng cấp bản thân mình lên và 

không còn như trước, và những người phụ nữ sau đó tôi lựa chọn đều phải chất lượng. Bản 

thân tôi lúc này trở nên tự tin hơn. 

Lời cuối cùng. Cuộc sống này rất ngắn ngủi, hãy sống cho trọn vẹn. Đừng bao giờ ổn định với 

một cô nàng kém hấp dẫn hay thừa cân. Hãy luôn luôn tập trung vào những người phụ nữ 

nóng bỏng, thon gọn và hấp dẫn nhất mà bạn có thể thu hút. Và đừng quên cố gắng trở nên 

thành công nhất trong cuộc sống. Hãy sống cuộc sống của chính bạn. Đừng để cho phụ nữ 

điều khiển mình. Tôi hy vọng là mình đã đóng góp những giá trị to lớn trong cuộc đời bạn 

thông qua AudioBook: 33 bí mật để hẹn hò với phụ nữ đẹp. Cảm ơn bạn vì đã lắng nghe. Cảm 

ơn bạn vì đã trở thành một phần trong chương trình học của tôi. Cảm ơn bạn đã xem những 

Video của tôi. Và cảm ơn bạn vì đã trở thành học trò của tôi. 

Chúc may mắn và tôi sẽ sớm gặp lại bạn. 

 


