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Sù d�:�ng 
cuon sach này thé nào? 

Phan 1 cùa cuon sach se giup b�n dQC vi ngU'à'i khac 
môt cach nhanh ch6ng, biét dU'Q'c suy nghi, cam giac 
và xuc cam cd bàn cùa hQ. Phuang phap này c6 thé ap 
dt;mg v&i bat ky ai, t�i bâ1 ky dâu và trong bat ky hoàn 
cành nào. Vi d1.1 nhU' chi trong vài phut, b;;tn c6 thé 
quyét dinh liêu hQ c6 hftng thu th�t hay không, tl,l' tin 
hay hoang sQ', thành th�t hay dang giau giém. 

Trong phan này, chung ta t�p trung vào bày câu hôi 
chinh mà b�n c6 thé g�p phài khi xét doan suy nghi 
và dl,l' dinh cùa nguà'i khac; thông qua nhùng vi d1.1 
thl,l'c té, b;;tn se thay cac thù thu�t và chien thu�t c6 
thé dU'Q'c ap dt;mg vô cùng dè dàng. Cac thù thu�t dU'Q'c 
cung cap trong moi chU'dng da d;;tng, dl,l'a trên viêc 
quan sat và dàm tho;;ti. 

Trong môt so trll'à'ng hQ'p, dôi khi b;;tn không thé 
lay dU'Q'c thông tin can thiét qua cuôc trô chuyên, khi 
do hay SÙ' dl,lng cac chien thu�t ve ngôn ngù CÙ' chi và 
dau hiêu. Trong môt sa trU'à'ng hQ'p khac, b�n l�i c6 
thé két noi v&i nguà'i khac bâng cac câu hôi. Và con 
rat nhièu phU'ang phap da d;;tng và tinh vi khac c6 thé 
dU'Q'c sit dt;mg. 

Phan II se phân tich cac trU'à'ng hQ'p mà b;;tn can di 
sâu vào chi tiét han. Trong phan này, b;;tn se hQc cach 
xây dl,l'ng môt bàn tinh cach tU'dng doi chi tiét cho môt 
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nguài, hQc câch doân biét suy nghi hay càm giac và d\1 
dinh. câ nhân cùa bQ. 

·vi d\1, bâng cach ap d\lng cac thù thuit dâ nêu èJ 
Phan I, b\in co thé nhan biét duQ'c doi tll'Q'ng. b\in dang 
hen hô c6 thl)'c sl)' thich b\in hay không. Sau â6, b� 
tiép t\lC tim hiéu thêm cac tinb cacb khac khi muon 
biét phàn ll'ng cùa hQ trl1'6'c bat kY dïêu gi b\in n6i 
ho�c làm. Khi dàm phan, b\in c6 thé nhanh ch6ng u6'c 
}U'Q'ng dU'Q'C mue dô thành that và tl)' tin CÙa doi tac. 

Nhll'ng néu b\in muon biét sâu hon ve dièn bien 
tâm ly, doan trll'OC dU'Q'C phàn ltng cùa hQ, hay'tim cac 
chù de nh\iY càm v6'i anh ta,· b\in c6 thé càn sü d\lng 
chien lll'Q'c phân tich tâm ly này dê t\io nên bô tinh 
cach hoàn chinh môt cach nhanh ch6ng và cân than. 

Qua cac vi d\1 C\1 thê và thl)'c té, b\in së nhan biét 
tàm ành hll'èJng cùamôt thành viên ban hôi thâm, mll'c 
dô thành khân khai bao cùa têil tôi ph\im hay b� c6 
thê biét Heu môt nguài c6 dè dàng tha thu cho ngU'Ô'Ï 
khac khi anh ta phat hien ra dieu khuat tatkhién anh 
ta kh6 chiu hay không. 

Cuon sach này së giup b\in bjét cach nhân biét 
chân tu6'ng cùa S\1' vïec, tranh bi lQ'i d\lng và duy tri 
thé thll'Q'ng phong v6'i bat ky ai, vào bat ky thài diêm 
nào - chi trong vông nam phut ho�c ngân hon. 
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Làin6idâu 

Da bao gio b�n ltoc minh c6. thé thâm nhâp vào 
dàu oc ngttoi khâc dé biét ho dang nghi gi? Gio 

dây b�n c6 thé làm dtt�c dïêu này bâng câch sù dl)ng 
phttqng phâp phân tich tâm ly cao cap. Khâc voi câc 
cuon sâch cùng lo�i. hê thong phân tich dtt�c trinh 
bày trong cuon sâch se cung cap cho b�n câch thftc 
phân tich tâm ly và suy nghi cùa doi ttt�ng môt câch 
nhanh ch6ng, dè dàng, toàn diên và mang tinh thl)'c 
té cao. 

C1;1 thé, hdn, DQc vj bat ky ai không phài là môt 
tâp h�p câc y tlt6'ng dtt�c làm moi l�i vè ngôn ngû cù 
chi. Chung tôi se không g�i y câch tiép cân không gioi 
h�n voi tâm hon cùa môt ngttoi phl) nû chi thông qua 
kiéu toc cùa cô ta hoij.c phâc hoa nhûng nét chung vè 
ngttoi khâc bâng viêc dt,ta trên tr1)'c giâc hoij.c nhûng 
bàn nang. sâu kin cùa minh. Cuon sâch này cüng se 
không giup b�n rut ra câc ket luân chi dt,ta vào câch 
khoanh tay hoij.c buôc dây giày cùa môt ngttoi. . 

Nhûng nguyên tâc du�c chia sè trong cuon sâch này 
không ddn thuàrr là ly thuyét hay nhûng m�o vij.t chi 
dôi khi dung voi môt vài ngttoi. D6là nhûng thù thuât 
tâm ly C\1 thé, da du�c kiém chftng và c6 thé âp dl)ng 
cho hàu het moi ngttoi trong bat ky hoàn cành nào. 
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V�y, liêu co phài b�n së co khà nang dQC vj bâl kY 
ai v&i xâc suat dung tuyêt dffi trong mQi luc? Hoàn 
toàn không. Ph11<1ng phâp này co thé dung v&i hàu 
hét trU'Ô'ng hQ'p, nh1tng không phài dung 100%. Thy 
nhiên, b�n nhat dinh së giành dU'Q'c quyen chù dông 
tr1.1'6'c mQi doi thù. B�n së co khà nang SÙ' dt.mg nhii'ng 
công C\1 phân tich tâm ly quan trQng nhat dé chi phOi 
thâi dô cùa ngU'Ô'i khâc, không chi khién cuôc ch<1i trÔ' 
nên cân bang mà côn nâm dU'Q'c thé thU'Q'ng phong. 

LU'U y rang cuon sâch này không phài là cam nang 
d�y b�n câch "thâm nh�p suy nghi" cùa ngU'Ô'i khâc 
dé biét chinh xâc con so hQ dang nghi hay liêu hQ co 
dang cân nhâc viêc an bânh my kep câ ngÙ' trong bii'a 
trU'a hay không. 

TÙ'ng bu&c môt, DQc vj bat kY ai së chi cho b�n 
câch thtl'c khâm phâ dièu ngU'Ô'i khâc nghi hay càm 
nh�n trong nhii'ng trU'Ô'ng hQ'p tht.tc té. Vi d1.1, b�n së 
biét liêu môt ngU'Ô'i ch<1i bài co ch<1i tiép hay không, 
môt nhân viên tiép thi co dâng tin không, hay liêu 
cuôc hen hô âau tiên co theo dung y b�n không. 

Cuon sâch này giup b�n biét câch thiét l�p lu�t ch<1i 
dé không bao giÔ' thua cuôc. 
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BÀY CÂU HÔI Cd BÀN 

HQc cach phat hi�n ra diéu ngubi khac nghi 
hay càm nh�n m<)t cach dé dàng và nhanh 
ch6ng trong bat ky hoàn cành nào. 

);;> Li�u dôi ph1t<1ng c6 dang che giâ'u 
diêu gi không? 

);;> Dau hi�u tan thành hay phàn doi: 
Li�u anh ta c6 thich diêu d6 không? 

);;> Li�u doi phu<1ng c6 tht,tc st,t tt,t tin? 

);;> MQi chuy�n . . .  c6 tht,tc là v�y? 

);;> Do mûe dô quan tâm: Li�u anh ta c6 
tht,tc st,t quan tâm hay b�n chi dang lang phi 
thài gian? 

);;> Dong minh hay ke phâ ho�i: Tht,tc ra hQ dang à 
phia nào? 

);;> DQc vi càm xuc: C6 phài b�n dang n6i chuy�n 

vé1i nguài ôn hoa và an toàn hay không? 
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Li'u loi phltang 
co lang che giau 
4iéu gl không? 

Chuo'ng 1 

"St;i chân th�t c6 thé là dch giài quyét tot nh:h, 
nhring ding d.n nh& rang theo phridng phap 
lo<].Ï trü, không trung thljc là cach giài quyét tot 
thü nhL" 

G e o r g e  Ca r l i n  



TThi nghi ngèl nguèli khâc dang che giau chuyen gi, 
�ông thuèlng b;;tn c6 ba hu6'ng giài quyét: môt là 
hoi trl)'c tiép nguèli d6, hai là lèl di và ba là co gâng thu 
th�p thêm thông tin. 

Néu b;;tn chon câch thu nhat, c6 the không chi 
khién nguèli d6 càng phèmg ve hO'n mà con khién b;;tn 
bi nhin nh�n theo câch b;;tn không he mong muon, 
nhu là nguèli mâc benh hoang tu6'ng ho�c do ghen 
ghét, do kY. mà hoi hQ nhU' v�y, và do d6 moi quan he 
cùa hai nguèli se bi xau di. 

Câch thu hai chi gây h;;ti ho�c khién b�n g�p kh6 
khan thêm mà thôi. 

Câch cuoi cùng së giup b;;tn tiét kiem thèli gian toi 
da, nhung ciing c6 the gây h;;ti cho b�n néu b;;tn bi bât 
g�p dang rinh mo khâp nO'i dé lay thông tin. 

Bat cu khi nào nh�n thay c6 dau hieu không thành 
th�t 6' dâu d6 - nhuviec nghi ngèl con câi cùa b�n "chai" 
thuoc, cap du6'i bien thù hay b;;tn bè không trung thl)'c 
- hay âp d1,mg môt trong nhiîng thù thu�t du6'i dây de 
biét liêu nguèli d6 c6 thl)'c sl)'làm v�y không. 
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Thù thu�t 1: f>Qc tâm tri 

Thù thu�t này da tùng dtrQ'c gi6'i thiêu trong môt 
cuon sâch khâc cùa tôi là Ditng dê" bi lita thêm fân 
nii'a1• Ap dQng thù thu�t này hàu nhtr se bào dàm 
dtrQ'c viêc tim ra chân tu6'ng S\1' viêc chi sau vài 
phot. N6 c6 hiêu quà ttrdng t\1' nhtr môt bài kiém tra 
Rorschach2• Bài kiém tra này garn môt lo�t nhfrng· 
dau ffi\l'C dltQ'C d�t cân xung theo tÙ'ng C�p v6'i nhau. 
Ngtrài tham gia bài kiém tra së dltQ'C yêu cau n6i ra 
càm nh�n cùa hQ ve hinh dâng cùa câc dau m1,l'c, tÙ' 
d6 ngtrài ta khâm phâ ra thâi dô hay suy nghi mà hQ 
dang che giau. 

Thù thu�t dQc tâm tri ciing c6 chung môt nguyên 
tâc âp dt.mg nhtr bài kiém tra n6i trên, nhtrng b�n sir 
d1).ng n6 theo môt câch hoàn toàn m6'i - không phài 
dùng m1,l'c mà là lài n6i. Hay sir d1).ng nhfrng câu h6i 
không mang tinh két tôi ngtrèti dtrQ'c h6i mà chi âm 
chi t6'i S\1' viêc. Sau d6, ddn giàn là dânh giâ phàn U:ng 
trà lài cùa hQ dé tim ra dièu hQ dang muon che giau. 

B�n c6 thé bàn t6'i môt chù de nh�y càm roi quan 
sât xem ngtrài d6 c6 thoài mâi hay quan tâm t6'i chù 
de d6 hay không. Hay xem môt vi d\1 trong thvc té 
sau dây. 

1 David J. Lieberman (1998), Never be lied to again, New York, NY: 
St. Martin's. 

2 Bài ki�m tra Rorschach du'c;lc d�t theo tên nhà tâm ly hQc ngu'iti Thw 
Si Hermann Rorschach, thu'itng du'c;lc slt d1,1ng d� khai thâc thông tin 
trong tru'itng hc;lp doi tu'qng không muon bi�u d�t nhi1ng suy nghi 
cùa hQ.  
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Vf Dl) THl/C T� Giam doc ph1,1 trach ban hàng nghi 
ngo mQt trang cac nhân viên kinh 

doanh cùa minh an câp v�t d1,1ng van phèng. Néu h61 tn.tc 
tiép "Co phài cô dang lay trQm d'ô cùa công ty không?" 
së khién ngU'oi bi nghi ngo phèng b! ngay l�p tÛ'c, d An tôi 
vi�c muon tim ra chân tU'ông sl,l'"vi�c tro nên kho khan 
hdn . Néu cô ta không làm vi�c do, di nhiên cô ta së noi 
vôi gia m  doc là minh không l ay trQm.  Ng U'Q'c l;;�i ,  dù co 
lay trQm di chang nli'a, cô ta cüng së noi doi là  không 
hè làm v�y. Thay vào vi�c hài trl,l'c di�n, ngU'oi giam doc 
khôn ngoan nên noi mQt dièu gi do tU'ông chÙ'ng vô h;;�i, 
nhU': "J i l l ,  không biét cô co g iup dU'Q'c tôi vi�c này không . 
DU'ong nhU' d;;�o này co ai do trang phèng kinh doanh 
dang lay v�t dvng van phèng d� mang vè nhà. Cô co 
hU'ông giài quyét nào cha vi�c này không?" roi binh tinh 
quan sat phàn Û'ng cùa ngU'oi nhân viên . 

Néu cô ta hèi l;;� i  và co vè hû"ng thu vôi dè tài này, anh ta 
co thé t;;�m an tâm ràng cô ta không lay ti'Qm, con néu 
cô ta dQt nhiên trô nên không thoài mai và tim cach thay 
dc1i âe tài thi ro ràng cô ta co dQng cd không trang sang. 

NgU'ai g iani doc khi do së nh�n ra sl,l' chuyén h U'ông dQt 
ngQt trang tha l dQ và hành vi cùa nhân viên. (f>Qc ChU'dng 
3 dé bi�t thêm vè cac dau hi�u Jo lâng và bâ't an . )  

Néu cô  ga i  do  hoàn toàn trang s;;�ch, co  l é  cô  ta  së  dU'a ra 
h U'ông giài q uyét cùa minh và vui vè khi dU'Q'c sep hèi y 
kien . NgU'Q'c lï;�i, cô ta së co bi�U hi�n không thoài mai  ré5 
�t và co lë së co cam doan vôi sep ràng cô không dai nào 
làm vi�c nhU' v�y. Không co l i  do gi d� cô ta phài  thanh 
minh nhU' v�y, trü phi cô là ngU'ai c6 cam giac tQi 161. 

Môt câch khâc d� âp dQng thù thuât này là n6i to 
suy nghi cùa minh vè môt viêc d�c biêt nào d6 (dieu 
mà b�n nghi nguÔ'i d6 dang c6 dau hiêu giau giém) roi 
quan sât phàn Ullg cùa hQ. Hay xem vi d\1 dtr&i dây dé 
.thay çâch này duQ'c âp d\lng thé nào: 
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VI Dl) THl/C T� MQt ph1,1 nil' nh�n thay b�n tra i  cé mÇt 
so biéu hi�n ky cvc và nghi ngo anh 

ta dang sÙ' d1,1ng thuoc kich thich - cé thé là theo chi dinh 
cùa bck si. Cô ta cé thé néi to suy nghi cùa mlnh theo 
kiéu : "Cé ngu'oi dùng thuoc mà cU' dinh n inh mlnh không 
b i  ngu'oi ngoài phat hi�n, nhu' thé th�t mat hll'ng anh 
nhi?" ho�c: "Em vlia dQc du'qc mÇt bài b ao néi ràng 33% 
so ngu'oi lôn chung ta dëu co th li mÇt lo�i thuoc kich thich 
nào d6 it nhat m9t lân trang doi day." 

MQt cach gian tiép, cô ta da khdi trung chù dè và quan sat 
phàn U'ng cùa bc;m trai xem cé dung là anh ta dang lén l ut 
chdi thuoc không . Néu không cé chuy�n dé, châc hân anh 
ta së tham gia vào câu chuy�n mÇt cach hào hltng, côn 
néu ngu'Qc l<;�i, châc chân anh ta së dai chù dë. 

Thù thu�t này con c6 the duc;tc sir dvng bâng câch 
yêu cau dU'o'ng S1,t dU'a ra lài khuyên. 

VI Dl) THl/C T� MQt g iam doc b«$nh vi«$n nghi ngo m9t 
bac Si d u'Ôi quyèn uong ru'QU trang g io  

làm vi�c. Bà  ta  cé  thé hài : "Bac si  Smith này, tôi muon 
xin anh loi khuyên . Dong nghi«$p cùa tôi t<;�i mÇt b�nh 
Vi«$n nghi  ngo bac Si du'Oi quyèn uong ru'QU trang gio làm 
vi�c. Anh cé loi khuyên nào dé cô a y biét du'Qc st,t th�t mà 
không làm mat long ngu'oi bac si dé không?" 

Và cüng nhu' nhil'ng tru'ong hqp khac, néu là ngu'oi mac 
IÔi ,  châc chân vi bac si trang câu chuy�n së cé cam g iac 
không thoài mai .  Neu không uong ru'QU trang g io làm, 
hân anh ta së vui vé tlm kiem g iài phap voi sep cùa mlnh .  
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Thù thu�t 2: GQi bac si Bombay 

Néu b�n dang nghi ngÔ' c6 nguO'i biét dU'Q'c dieu gi 

d6 ho�c ai d6, thù thu�t c6 tên "Bac si Bombay dâu! "1 

c6 thé hüu d1,mg trong vi�c tim ra chân tU'6'ng sl,l' vi�c. 

PhU'O'ng phap này dU'Q'c thl,l'c hi�n dl,l'a trên môt nguyên 

tac ve tâm ly: môt nguO'i së c6 mue dô quan tâm nhU' 

nhau t6'i dièu mà anh ta/cô ta không biét trU'6'c. Môt 

vi dt;t dan giàn là môt ngU'Ô'i chU'a tùng biét Fred, Peter 

hay Marvin thi sl,l' chu y cùa anh ta san deu cho cà ba 

ngU'O'i. NgU'Q'c l�i, trong so cac tên dU'Q'c dua ra, anh ta 

biét môt thi"tl,l' nhiên sl,l' chu y se dU'Q'c hu6'ng vào d6. 

Trong vi dt;t trên, neu anh ta biet Marvin và không biét 

hai ngU'Ô'i côn l�i, dU'O'ng nhiên anh ta se quan tâm t6'i 

chuy�n cùa Marvin. 

Thù thu�t này se cung cap cho doi tU'Q'ng nhii'ng ll,l'a 

chçn tU'O'ng dU'O'ng nhau. Sau d6, neu sl,l' chu y cùa anh 

ta hu6'ng ve môt hu6'ng, vi�c anh ta c6 dieu che giau 

liên quan t6'i chuy�n d6 là hoàn toàn c6 thé. Hay xem 

vi dt;t sau: 

I
l Bombay là nhân v�t hài trong bQ phim truyën hinh nhiëu t�p Bewitched 

cùa My. Là mi;lt bac si phù thùy, Bombay dll<jc gQi tôi bâng cach ni�m 
thàn chu thllàng mô âau bâng câu •sac si Bombay dâu!". 
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V( Dl) THl/C T� Giam doc nhân si/ nghi ngà J immy co 
y djnh roi công ty và mang theo bàn 

danh sach khach hàng . Vi giam doc này nghi ngà J immy 
co câu ket véli "ông Black", g iam doc cùa công ty doi thù .  

Nghi n h u'  v�y, ngu'ài g iam doc nh� nhàng bào J immy ngoi 
xuong và bât dàu du'a ra ba t�p tài l i�u du'qc danh dau 
"ông Green", "ông Blue" và "ông Black". Néu J immy da 
g�p hay dang lên ké ho�ch g�p ông Black, anh mât anh 
ta së tl/ nh iên düng èl t�p ho sd c6 tên ông này lâu hdn 
nhüng ho sd khâc. Sau d6 co thé anh ta së co gâng di 
chuyén anh nhln  sang nhü'ng �P ho sd khac, nhu'ng véli 
vè không tl/ nh iên và co phan may m6c. 

Môt cach ap d1.1ng khac là n6i môt cach chung 

chung ve toàn bô stt vi�c và t�p trung vào môt diém 

d�c bi�t. Dàu tiên, hay dua ra toàn bô cac dù ki�n 

mà cà b:;m và doi tU'Q'ng cùng biét. Den môt do:;tn 

nào. d6, hiiy thay dôï m9t trong sff cac dii' ki�n. Néu 

doi tuQ'ng hu&ng stt chu y t&i du ki�n da duQ'c thay 

doi này, b:;tn c6 thé két lu�n anh ta c6 dinh liu t6'i n6. 

Vi d1.1, môt tham ttr tu dang tham van kè tinh 

nghi cùa môt V\1 trôm. TÙ' cac dù ki�n cùa bàn bao 

cao, anh ta n6i v6'i doi tU'Q'ng ve stt vi�c da xày ra thé 

nào môt cach chinh xac, nhung không quên thay doi 

môt chi �iét quan trQng trong d6. Néu d6 dung là tên: 
trôm, theo bàn nang, hân se t�p trung vào chi tiét 

này. Dieu mà hân vÙ'a nghe khién hân ng:;tc nhiên và 

hân Se muon châc chân là li�u dieu hân VÙ'a nghe CO 

dung không. Hân se sit dt,mg diêm "mâu thuan" nhu 
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là chnng cu cho viêc vô tôi éùa minh, thé nhung hân 

không biét rang chi cô kè ph�m tôi môi biét dé nh�n 

ra dièu "mâu thuàn" dô. NguQ'c l�i, néu dô là nguài 

vô tôi, tat cà cac dii' kiên dua ra vôi anh ta deu nhu 

nhau vi anh ta không he biét den chung truôc khi 

duQ'c nghe, do do sê không thé phân biêt dâu là dii' 

kiên dung và dâu là dii' kiên sai. Hay xem môt vi d1,1 

thl,tc té duôi dây dé hiéu rô hdn. 

vr Dl) THI/C T� Ngu'è1i th am tù' thu�t l <;li cac 
"du ki�n" cho doi tu'qng tinh ngh i .  

"Kè tinh ngh i  ban nhân v iên thu ngân,  sau do bo tron 
trong m ot chiée xe mu i  kin màu xanh la cây c6 b i ên 
dang ky thu oc bang Cal i fornia,  (dën dây cho thêm m ot 
du ki�n không dung),  èlâm vào ml)t xe khi3c, ra khoi xe, 
nhây qua hàng rào và bo ch<;ly." 

Néu doi tu'qng tinh nghi  dûng là kè trom, han së hoi I Çii 
vë du ki�n không chinh xac n6i trê n :  "Dâm vào mQt xe 
khâc? Xe cûa tôi không c6 cà mQt vët xu'oc! D6 không 
thé là  xe tôi ! "  Bàng chÛ'ng vô toi cûa han l i;li sù d1,1ng 
mQt du ki�n da du'qc làm sai,  gian tiëp to cao han biët 
toàn bQ sl,l' vi�c. 
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Thù thu�t 3: B�n âang nghi gi? 

Mau chût dë sir dl).ng thù thu�t này không phài iJ 

viec lu�n toi doi tuQ'ng, mà là iJ viec thông bao. Phàn. 

trng cùa nguà'i duQ'c n6i së cho biét anh ta c6 giau b:m 

dïêu gi hay không. Doi tuQ'ng së dë le) suy nghi tht,rc 

Sl,l' cùa minh khi duQ'c thông bao mot thông tin moi. 

Vi dl)., Pauline di kham strc khoe dinh ky. Khi 

nh�n duQ'c két quà xét nghiem mau, bac si thông 

bao râng cô da nhièm vi rut Herpes (vi rut gây henh 

ml).n rc)p). Sau khi nghi di nghi l�i ve cac b�n tinh 

trong thà'i gian gan dây cùa minh, cô tin râng chi c6 

Mike ho�c Howie là haï nguà'i c6 thé truyen bênh 

cho cô. Së châng di den dâu néu n6i thâng voi hai 

nguà'i râng ho c6 biét da truyen vi rut Herpes cho cô 

không, vi châc chân cà hai së kjch liet choi bo. 

V[ Dl) THl/C T� Paul ine goi cho ca hai ngu'è1i v à thông 
bao ràng cô da nhiêm vi rut Herpes. 

Phàn ùng cua hai ngu'è1i da g iup CÔ h iéu du'QC van dè : 

M ike :  "Nay, düng cé nhin anh nhu' the! Anh không 
lây b�nh cho em dâu !  Anh hoàn toàn không mâc 
b�nh dé!" 

Howie : "Cai gi?! Cô nhiêm b�nh dé bao lâu roi? Không 
phai l à  cô da truyèn b�nh cho tôi day chU'! Không thé 
tin du'c;lc." 
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V[ Dl) THl/C T� Ai là ngu'oi da lây b�nh cho Pau l ine? 
Néu bï;�n nghi là Mike thi bï;�n da dung 

ro i day. Ngay khi nghe néi Paul ine da nhi�m mÇit din b�nh 
khé chÜ'a, d�  lây, anh ta da 13p Wc bào v� bàn thân vi 
nghi ràng minh dang bi buÇic tQi da truyën b�nh cho cô. 
M ike không quan tâm tâi süc khôe cua minh vi bàn thâ n  
da biét minh  là ngu'cri c é  b�nh.  A n h  ta c h i  q u a n  tâm tôi 
chuy�n làm sao thuyét ph1,1c du'qc Paul ine ràng anh  ta 
không phài  nguyên nhân khién cô mâc b�nh .  

Ngu'qc lï;� i, Howie tiép nh3n cuQc gQi tÙ' Paul ine nhu' mQt loi 
thông bâo ràng cô da lây b�nh cho anh ta . Vi v3y, anh tüc 
g i3n vi anh  ta quan tâm tâi süc khôe cua minh tru'âc tiên .  

V�y là nguèti bi  nghi ngèt nhàm se dè dàng noi gi�n 
vi cho râng minh bi XUC ph1;1m, CÔn ng11Ô'Ï th\l'C S\1' mâc 
loi se m�c dinh cho minh tr1;1ng thâi phông bi. Hay 
xem môt vi dl) nua: 

2.6 

V[ 01,1 THl/C T� Già sü bï;�n dang làm vi�c cha djch Vl,l 
cham sée khâch hàng tï;�i mQt công ty 

mây tinh .  MQt khâch hàng mang tâi mQt mây in không 
hoï;�t dQng dé ,doi mqt câ i mâi, néi ràng anh ta vÙ'a mâi 
mua né vài ngày tru'âc dây. Anh ta cé âay du câc héa ddn 
càn thiét và quan trQng là chiée mây vàn càn du'qc géi 
kin trang hQp. 

Trang quâ trinh kiém tra hàng, bï;�n phât hi�n mQt bQ 
ph3n càn thiét, dât tiën nhlfng lï;�i dè dàng thâo ra, lâp 
vào trang mây da bi mat - dây cüng là l i  do vi sao mây 
không chï;�Y nhu' binh thu'crng. Du'âi dây là hai câch phan 
üng bï;�n cé thé g�p sau khi thông bâo tinh trï;�ng mây cha 
khâch hàng : 

Phàn üng 1: "Tôi không lay né ra . Luc mua thé nào thi 
bây gia né y nguyên nhu' thé." 

Phàn üng 2 :  "Câi gi? Anh ban cha tôi mQt câi mây in th iéu 
l inh ki�n quan trQng nhat à. Tôi da mat hai tiéng dong ho 
dé co làm né chï;�y!" 
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B;,tn da thay hiÇu quà cùa n6 chua? Nguèfi khach 
hàng c6 phàn U'ng t(rc giô.n vi càm thay bi xuc ph;,tm. 
Y nghi minh c6 thé dang bi ket tôi không bao giè1 xày 
den v&i anh ta. 

Con nguèfi co phàn lrng thuôc lo;,tj th(r nhat biet 
thùa rang anh ta châng bao giè1 co làm cho may ch;,ty 
nhu binh thuèfng cà, vi dan giàn anh ta da lay phan 
linh kiÇn d6 ra tù tru&c. Anh ta không c6 li do gi dé 
gi�n dù, mà chi dan giàn rai vào tr;,tng thai phàng bi, 
bào vÇ bàn thân vi tu'6'ng rang minh dang bj nghi ngÔ' 
là co tinh lay câp linh kiÇn d6. 

Thù thu�t 4: Làng tnlnh ho�c biéu lé) 

Khi SÙ' dl).ng thù thu�t này, mau chot là b;,tn gân 
sl,l' nghi ngè1 vào môt dieu mà b;,tn biet châc chân là 
dung, nhung hoàn toàn không liên quan t&i nguèfi bi 
nghi ngè1. Neu nguèfi do co tinh che giau hay bac b6 
sl,l' th�t mà b;,tn da biet châc chân, b;,tn da c6 câu trà 
lèfi cho minh. 

Con neu nguèfi d6 biet Sl,l' th�t nhung l;,ti 
không nhin ra moi liên hÇ tdi Sl,l' viÇc, thi Sl,l' nghi 
ngÔ' cùa b;,tn là không c6 ca s6'. Hay xem vi dl). du&i dây: 

vr Dl) THI/C T� Henry nghi  ngè1 bc;�n gai nghi�n ntqu. 
Anh bh�t Ela ine hay an k�o cao su sau 

khi  dùng bÜ'a, m<}t théi quen không l iên quan lâm den 
ngh i�n ru'qu (và th�m chf con là m<}t théi quen tot) . Anh 
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co thé noi nhlf sau : "Anh CO ÔQC âlfgc m{)t tài l i�u noi râng 
nglfoi nghi�n ru'Q'u thlfong co xu hlfông nhai  k«;!o cao su 
sau khi an." 

Trong trlfong hQ'p Elaine ôung là nglfoi nghi�n rlfQ'u, anh 
ta  së nh�n thay cô không thoai mai và co lë  së chQn cach 
không an  ki;!O cao SU sau bÜ'a an nÜ'a .  

Tht!c ra cô  không co  l i  do g i  ôé phai t ü  b 6  théi quen 
thlfong ngày cùa minh néu không phai théi quen ôo làm 
cô bat IQ'i .  Ngoà i  ra, cô cüng không c6 l i  .do gi ôé nghi ngo 
tinh xac thl/C trong câu néi CÙa bÇIO trai .  

Cô  c6  thé nghï: "Oai, ô6 chinh xac là  nhung g i  minh l àm." 
Tuy nhiên, néu không phài  cô là kè nghi�n rlfcju, cô c6 thé 
noi vôi H enry râng minh co thoi quen an uong nhlf v�y, 
nên tài l i�u ô6 c6 thé không hoàn toàn ôung.  Di nh iên,  
cô c6 thé së b6 théi  quen này ôé tranh  vi�c khién bë;�n 
trai h iéu nhàm cô uô'ng ntcju, dù tht!c té cô không h e  
uô'ng nh ieu.  Thông thlfong trong tru'ong hqp này, cô  ga i  
së  không phù nh�n théi quen tot cùa minh và phan  bac 
lë;�i "tài l i�u" cùa bë;�n tra i ôé chùng minh tài l i�u ô6 hoan 
toàn không ôung. 

Thù thu�t 5: f>é phèng së gây ra 
hành d()ng d�i d()t 

Khi sl,l" nghi ngà tang cao, thù thu�t này là phtto'ng 
phâp tot nhat dé biét ueu môt ngtrài co dang che giau 
dièu gi hay không, dù do co thé là môt "dièn viên" 
g:;to côi den may di chang nua. Ph trang phâp này dttQ'c 
thl,l"c hiên nhtt sau: b:;tn thông bâo cho cà doi ttrQ'ng· 
tinh nghi và nguài công sl,l" (da dttQ'c gài tÙ' truâc) 
râng cà hai dèu là "doi tU'Q'ng nghi van" và b:;tn t:;to 
cho minh câi vè không quan tâm lâm tâi doi tttQ'ng 
nghi van th1)'c Sl,l". 
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Sau do, th�n trQng quan sat phàn ll'ng cùa doi 
tuc;tng. Néu sl,l' liên hê vôi nguO'i thû ba khién doi 

tuc;tng b�n tâm thi co lë do là nguO'i vô tôi. 

Vf DV THl/C T� M é}t viên tham tÙ' sau khi du'a ca hai 
dai tu'qng tinh nghi  vào phong t;;tm 

giam thi tuyên ba: "Chung tôi biét mé}t trang hai anh 
chinh là kè ph;;tm té}i, vét mau tim thay èl h i�n tru'ong cho 
biét kè ph;;tm té}i da nhiêm vi rut viêm gan C." Gia dây, khi 
ngu'oi du'qc d�n vào cùng tien tôi gan doi tu'qng tinh  nghi  
vôi bàn tay dang chay mau, thi néu doi tu'qng tinh  nghi  vô 
té}i ,  châc chân anh ta se tranh ra mé}t bên và trèl nên rat 
kich dé}ng.  Anh ta lo sq ràng ngu'oi côn l;;ti  chinh là tên té}i 
ph;;tm và cé thé gây h;;ti cho anh ta . 

Ngu'qc l;;t i ,  néu anh ta chinh là kè ph;;tm té}i, anh ta se 
châng cé li do gi dé phai b�n tâm chuy�n ngu'oi kia cé 
dinh vi rut viêm gan hay không . Tl! ban thân anh ta m�c 
dinh ràng minh moi là ngu'oi da mâc din b�nh d6 .. 

B�n cûng c6 thé sit dt.mg thù thu�t này cho cac 
nhom bâng cach gân danh gia CÙa b�n vào S\1' viêc bj 
nghi ngÔ' ch li không phài cho doi tuc;tng bi nghi ngÔ', 
và dan dan ngU'Ô'Ï bj tinh nghi se dé IQ SC1 hO'. 

vf DV THl/C T� Mé}t giam doc muon tim ra ai là ngu'oi 
da h,Jc tré}m ngan kéo cùa minh,  anh  

ta  c6  thé né i :  "Bat ky  ai da vào phong dèu bi  sa thài . 
Nhü'ng ngu'oi côn l;;t i  se du'qc thang chue vi da tra i  qua 
cué}c dièu tra này," sau d6 theo dôi biéu hi�n cùa doi 
tu'gng nghi  van . Néu dO.i tu'qng hào h ltng ho�c muon hoi 
thêm vë mltc nâng lu'dng ho�c cac bang lé}c cua vj tri môi ,  
cé  le anh ta  khé}ng làm chuy�n dé . Con néu anh ta  im l�ng 
tÙ' dau tôi cuoi thi c6 thé dé chinh là kè da "dé}t nh�p" và 
thl!c hi�n hành vi sai trai . 
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Thù thu�t 6: B�n së làm chuy�n â6 
thénào? 

Thù thu�t này dU'C]C âp d1,1ng vai già thiét cho rang 
kè ph�m tôi së làm bat kY dièu gi c6 thé dé chûng to 
minh vô tôi. Bang câch hoi trl!C di�n dôï tU'C]ng rang 
hân da làm câch nào dé thl!c hi�n duqc dièu mà b�n 
dang két tôi hân, b�n c6 thé thu duqc khâ nhièu két 
quà theo huang suy nghl cùa hân. Già dinh tâm ly nhu 
sau: trong hoàn cành d6 chi c6 môt phuong phâp c6 
thé thvc hi�n duqc, và dOi tU'C]ng tinh nghi l�i chQn 
câch làm hoàn toàn không liên quan tai phuong phâp 
ay, thi rat dâng dé chung ta tiép tl,lc dièu tra thêm. 

vr DV THtfC T� Helen tin râng ngu'ài thù quy cùa minh 
là Mitch, c6 hành v i  bon rùt tièn tÜ' 

mé)t tài khoàn cùa công ty. Vi�c bién �hù này dai voi anh 
ta là râl dê dàng vi  anh ta hoàn toàn không chiu SI/ kiém 
tra và dai chung W bên thu ba nào cà. Do v�y, kh i anh ta 
bëk b6 chuy�n an tré)m tièn, nghi ngè1 cùa cô v�n tiép t1,1c. 

Vi v�y, vào mé)t thè1i diém thich hqp, cô néi:  "Néu anh bât 
bué;lc phài an tré)m, anh së làm thé nào?" Néu anh ta trà 
loi bâng mé;>t phu'dng an long vong phuc tc;�p nhu', "À, néu 
là tôi, tôi së gHI lc;�i mé;>t bQ sé sach ké toan riêng, roi dùng 
mtfc không màu1 dé viét ... " thi  cé lë anh ta dang g iâ'u giém 
dièu gi d6. 

T<;�i sao c6 thé khâng dinh nhu' v�y? Vi câu trà lOi dung 
nhâ't phài  là cach làm dê dàng nhâ't, lay tièn trl/c tiép W 
tài khoàn d6. Tuy nhiên, vi anh ta không muon bi phàt 
hi�n là dang nghi tOi tài khoàn d6 nên moi n6i ra mé)t càch 
làm long vong hong che giâ'u té)i l�i cùa minh.  

Il 
Ml,fc không màu:  là ml)t chat 11li�c �o ra c6 tac d1,1ng vlét lên mà nhli 
không vlét, không 11� 1�1 dâ'u vét gi; sau 116 dli�l ml)t so tac 11/)ng ho�c 
sau ml)t thèli glan m�i hi�n lên theo chù y cùa nglièll vlét. 
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TI�P C�N NHANH MQt ngu'oi di du'ong tôi m()t nga ba 
dân tôi hai ngôi làng . MQt ngôi làng 

toàn nhG'ng ngu'oi n6i dc5i và mQt ngôi làng toàn nhG'ng 
ngu 'oi n6i th�t. Ngu'oi này c6 vi�c c'ân làm o ngôi làng cûa 
nhG'ng ngu'oi n6i th�t. Anh ta nhln thâ'y m()t ngu'oi dang 
dû'ng o giO'a nga ba du'ong d 6, và chac chan là ngu'oi 
thu()c rn9t trang hai ngôi làng d6, nhu'ng l çsi không c6 dâ'u 
h i�u nh�n biet du'çtc anh ta o làng nào. Ngu'oi di du'ong 
den bên ngu'oi dàn ông và h6i anh ta m9t câu .  TÙ' câu trà 
loi, anh ta biet du 'çtc con du'ong nào can di . V� y ngu'oi di 
dli'ong da h6i câu gl1? 

1 "DLièJng nào d!n tôi làng cüa anh?" Anh ta éla hèi nhlf v$y. Nha râng 
anh ta ca n éli toi ngôl làng ndl c6 nhung nglfè11 n6i th$t. Neu nglfè11 éllft;Jc 
hèi là nglfè1i n61 th$t, anh ta së chi con èllfè1ng élung. Nglft;Jc IG� i ,  anh ta 
së vân chi con éllfè1ng mà nglfè11 h6i can, vi él6 chinh là làng cua nhÜ'ng 
nglfè1i n61 th$t. Trang câ hal élap an, anh ta élèu blet c�m phal éli tlep the 
nào. MQt phlfdng an hôl khac cüng cà thé hÜ'U d1,mg là "Neu là nglfè11 
làng khac, anh së bâo tôl éli hlfong nào?", sau él6 éli theo hlfong nglft;Jc 
IG�i hlfong hQ chi. 
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ChtrO'ng 2 

Dau hiêu tan thành 
• 

hay phàn aoi: 
Liêu anh ta co thich 

• 

4iéu ct6 không? 

"Chi co m9t diéu tÇ hdn viÇc m9t nguà'i không 
biét mlnh thich và ghét gl, do là anh ta thich và 
ghét, nhung l�i không co can dàm noi ra nhùng 
diéu do." 

Tony Randall 



Da bao gièt b�n g�p môt ngltèti mà b�n không thé 
biét dtrçtc cô ta c6 càm giac thé nào vôi chù de 

b�n dang n6i không? Li�u c6 ai d6 b�n quen dang 

trài qua chuy�n toi t� mà không muon cho b�n biét? 

Khi giài thich môt chien ltrçtc phat trién môi cho dong 

nghi�p, anh ta chang hé rang lay môt lèti. B�n c6 muon 

biét anh ta dang nghï gi không? 

Chtrcrng này se htrông dan b�n cach làm thé nào 

dé trong nhii'ng trtrètng hQ'p ttrdng t\1', c6 thé nhanh 

ch6ng và âm thàm nh�n ra dieu mà môt ngtrèti dang 

nghï, dù dôi khi không càn hai ngtrèti phài n6i vôi 

nhau lèti nào. 

-

Thù thu�t 1: Slt dt:�ng noi am ành 

Khi b�n viét môt lèti nhân vào giay ghi chu và xé 

ra khôi t�p giay, b�n c6 bao gièt dé y dieu gi da xày 

ra không? Thông thtrètng tin nhân d6 van c6 thé doc 

dtrçtc trên m�t tèt giay nâm ngay dtrôi tèt da bi xé. Vét 

hân cùa chù do but viét gây ra da dé l�i but tich trên 

d6. Thù thu�t se dtrçtc trinh bày tiép ngay dây cüng 

ttrcrng t\1' vôi qua trinh n6i trên, b6'i vi tat cà cac kY 

ni�m cùa chung ta deu dé�� an ttrçtng nhat dinh lên 
nhùng S\fV�t Và S\l'VÏ�C trong CUQC song CÙa moi ngtrèti 
và c6 thé t�o nên phàn x� c6 dieu ki�n. 
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B;.tn c6 biét nhà khoa hoc Nga Pavlov1 da rût ra 
dU'Q'c dïêu gi tù câc thi nghi�m không? Câc chû ch6 
trong thi nghi�m cùa ông da tiét ra djch vi khi nghe 
tiéng ông di vào phông. Chûng nhan biét dU'Q'c râng sl,l' 

xuat hi�n cùa Pavlov c6 nghia là chûng se du'Q'C cho an 

và liên tu6'ng Pavlov véti thuc an, dù thuc an c6 xuat 
hiên hay không. Vi d\1 trên vè sau dU'Q'c ông xây dl,l'ng 
thành dinh luat vè phàn x;.t c6 dieu kiên mà chûng ta 

CO thé thay rat nhieu trong thl,l'c té CUQC song. 

Châng h;.tn nhu mùi co méti cât c6 thë khién b;.tn 

nhét vè nhùng kY niêm dep thài thd au, hay trong quâ 

khub;.tn da tùng gij.p mé)t nguài khién b;.tn c6 càm giâc 
kh6 chju thi vè sau khi gij.p bat cu ai trùng tên véti ho, 
b;.tn cüng se c6 càm giâc không thoài mâi. 

Nhùng ky niêm chinh là dàu moi. Mé)t dàu moi 
chinh là sl,l' gân két hay liên hê giùa mé)t tap hQ'p câc 
càm nhan hay tr;.tng thâi càm xûc C\1 thë và mé)t tâc 

nhân kich thich duy nhat nào d6, châng h;.tn mé)t 
hinh ành, mé)t âm thanh, mé)t câi tên hay tham chi 
mé)t mùi vj. 

Bâng viêc liên tll'Ô'ng hoàn cành hiên t;.ti véti mé)t tâc 

nhân kich thich trung gian, nhùng càm xûc thl,l'c cùa 

mé)t nguài dU'Q'c gân véti tâc nhân d6. 

1 Ivan Petrovich Pavlov (18�9 - 1936) là nhà sinh ly hQc, tâm ly hQc 
và th'ây thuô'c ngu'ai Nga. Ong g iành g iài Nobel sinh ly và y khoa nam 
1904 cho công trinh nghlên cüu l iên quan dén hl$ tiêu hoa. Pavlov là 
ngu'ai d'âu tiên mô tà hiÇn tu'qng �dièu kil$n hoa c5 diên" (classical 
conditioning ). Vào th�p niên 1890, Pavlov nghiên cüu ch(tc nang déi! 
dày cùa loài cho bâng cach quan sàt si/ tiét dich vi cùa chùng,  sau do 
Ông tinh toëin Và phân tich dich Vi Và phàn Xéll CÙa ch(mg du'éli cac dièu 
kiÇn khëic nhau. flây chinh là dinh lu�t vè �phàn Xéll co dièu kiÇn" dl/a 
trên hàng loéllt thi nghiÇm mà ông tien hành tru'élc do.(ND) 
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Trong thi nghiêm nghiên cU'u dieu kiên hoa cô diën 
cùa minh vào nam 1982, Gerald Gorn1 da xép môt cij.p 
but màu di v6'i bai thé lol(li âm nhl(lc khac nhau: màu 
xanh di v6'i nhl(lc giup nguài nghe càm thay dé chju, 
con màu be di v6'i nhl(lc khién nguài nghe thay kh6 
chju. Gorn da tach nhùng nguài tham gia thir nghiêm 
thành cac nh6m riêng biêt và dua cho hQ cà but màu 
xanh la.n but màu be, dé hQ chQn but nào di v6'i nhl(lc 
nào; C\1 the nhl(lc dé chiu là nhl(lc phim Grease2 con 
nhl(lc kh6 chiu là nhl(lc truyèn thong cùa An Dô. 

Vào cuoi buôi thi nghiêm, nhùng nguài tham gia 
duQ'c thông bao hQ c6 thé giù môt lol(li but làm ky 
niêm, và hQ da chQn cach giù cây but tudng Un.g v6'i 
âm nhl(lc hQ thich, theo ti lê 3,5/1. 

Môt công trinh nghiên cU'u khac cüng mô tà biên 
tltQ'ng tudng tt.t duQ'c Lewicki3 tien hành tl(li Dl(li hQc 
Warsaw, Ba Lan. Trong nghiên cU'u này, cac sinh viên 
trài qua mQt CUQC phong van VOi mQt nhà nghiên c(ru 
và phài trà lài câu h6i vè tên hQ và "thû t11 ngày sinh" 
cùa minh. Khi môt sinh viên h6i ll):i "thû t11 ngày sinh" 
c6 nghïa là gi, nguài d6 ho�c se bi nguài ph6ng van 

1 Gerald J. Gom là giao sU' khoa Q.uàn tri ThU'dng mï;�i và Doanh nghi�p 
thuqc D9i hqc British Columbia. Ong nghiên cû'u vë SI/ anh hU'ang cüa 
âm nh9c trong quang cao dôi vôi hành vi tiêu dùng cüa khach hàng, sU' 
d1,1ng phU'dng phâp nghiên cû'u dteu kl�n hOa cô di�n nhU' câch tiep �n 
chinh. Ket quà éfu'qc binh bày trong sâch này dU'f1c 13y tù' bâo câo cùng 
tên cùa ông vào nam 1982. 

2 Grease là tên bq phim san xuat nlim 1978 cùa éf;;so dl�n Randal Kleiser, 
âm nh;;sc cùa Jim Jacobs và Warren casey. 

• 

3 Pawel Lewicki là giao sU' tâm ly hQc t�l D;;si hQc Tulsa, Hoa Ky. Ong 
éfa công bo câc ket qua nghiên cû'u t;;sl E>ï;�i hQc Warsaw trang bài viet 
"Nhil'ng tac dqng cùa thành kiên vô thltc dl/a trên nhil'ng phân dean 
sau SI/ ki�n", dling trên t;;sp chi Nhân cach và Tâm ly hQc Xa hqi, so 
3, 1985. 
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mâng vi không chiu nghe ky hu6'ng dân, hoij.c se duejc 
trà loi môt cach chung chung, vô thu<1ng vô ph�t. 

Sau d6, cac sinh viên se duc;1c dân qua môt clin 
phèmg khac và nôp l�i môt mành giay cho "bat cû nhà 
nghiên cûu nào dang không bQ.n vi�c". Th1,tc té thi cà 
haï nhà nghiên cll'u trong phông dèu không b�n gi. Thé 
nhung, môt trong so hQ c6 ngo�i hinh giong v6'i nguoi 
da th\l'C hi�n CUQC phông van VÙ'a xong. Môt két quà 
dang ng�c nhiên là c6 den 8o% so sinh viên, nhùng 
ngU'oi da bj mâng trong CUQC phong van, chQn ngU'oi CO 
ngo�i hinh không giong vôi nguoi da mâng hQ, trong 
khi 45% so nguoi da nh�n duc;1c câu trà loi trung tinh 
thi chQn ngU'oi trông giong v6'i nguoi da phông van hQ. 

Thù thu�t duejc giôi thi�u tiép sau dây se sir dl,mg 
cùng môt diên bien tâm ly tudng tl,t bang cach liên két 
hoàn cành xày ra V\1 vi�c v6'i môt tac nhân kich thich 
trung gian, và quan sat "càm giac" cùa doi tuc;1ng v6'i 
tac nhân này. Néu doi tuc;1ng thé hi�n quan tâm thich 
thu c6 nghia là anh ta c6 an tuc;1ng tot v6'i chuy�n da 
xày ra truôc d6. Côn néu nguc;1c l�i, anh ta biéu lô càm 
giac không he thich, thi b�n c6 thé châc chân rang anh 
ta da ph�m phài sai Iâm trong qua khu. 

V( Dl) THlfC T� Bii!n là nhà hoa giài dang co gâng thu 
xép moi bâ't hoa giU'a haî bên. Sau 

nhU'ng thU'dng IU'qng dài dàng d�c mà chU'a di tôi két quà, 
bii!n g�p râc roi Vl không thé dQC noi 5UY nghi CÙa Cà haî. 

Trên bàn dang d�t mQt 50 cây but màu xanh. Sau cu9c 
hQp, bii!n dë nghj haî bên ky vào m9t 50 van bàn, hoàn 
toàn không liên quan tôi Vl,l vi�c dang tranh châ'p. Vi�c 
ky cùa m�i bên diên ra dQc l�p vôi nhau và kéo dài trong 
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vài phut, dé trânh vi�c c6 ngu'Oi chap thu�n hay c6 ngu'oi 
phàn doi . M�i bên sau khi kY xong dèu du'a l�i but cho 
b�n.  M�i lan âe ngh! hQ ky, b�n së hèi hQ thich but xan h  
hay but den .  

Già SÙ' ràng cac lo�i but này dêu c o  chÙ'c nang nhu' nhau,  
chi  khac b i�t vê màu sâc thl  bên ciÏ khang khang chQn 
but màu den së là bên c6 càm nh�n không tot vê but 
màu xanh,  tiÏc là voi cuQc thu 'dng lu'qng diên ra tru'oc 
d6 . Ngu'qc l�i ,  bên vui vè nh�n but màu xanh l�i c6 thaï 
dQ tfch qtc VOÎ chiëc but và di nhiên là VOÎ cà CUQC hQp 
tru'oc d6. Chien thu�t trac nghi�m tâm ly  này côn c6 thé 
ap d1,mg voi vô vàn nhiing c�p l iên tu'ong khac, n6 c6 thé 
giup b�n c6 nhiing danh gia sâc sào vê tâm ly cua doi 
tu'qng. 

V( DV THl/C T� M Qt ngu'è1i dang lâng nghe b�n thuyët 
trinh. Cà hai dêu ng'ôi trên ghë màu 

xanh.  Sau buoi thuyët trlnh, ngu'è1i này du'qc du'a sang 
mQt can phàng khac c6 bàn và bon chiëc ghë: hai ccii màu 
xanh và hai ccii màu xam. Nëu anh ta thich bài n6i cùa 
b�n, anh ta së chQn ghë màu xanh. 

Nhtt v�y, c6 thé két lu�n râng khi môt ngttài c6 

hll"ng thu v6"i tac nhân kich thich da xuat hiên trong 
hoàn cành trtt6"c d6, chung ta c6 thé già dinh là anh 
ta da c6 an tltQ'ng tich C\l'C. NgttQ'c !<;ti, néu anh ta t6 ra 
kh6 chiu v6"i tac nhân trung gian, c6 le anh ta da c6 an 

tttQ'ng không tot. 

Tr1t6"c khi b1t6"c sang nhÜ'ng thù thu�t m6"i, 
hay cùng nhin l�i hai tin hiêu nh�n biét c6 
mll"c dô chinh xac cao vè nhung gi môt ngttài th\l'c 
S\1' nghi: 

DAVID J �  LJEBERMAN 



Dau hi�u 1: Nhûng an tùc;1ng ban dâu 

Tien si Paul Ekman, nhà tâm ly hQc và là chuyên 
gia hàng dàu trong linh vl,tc phât hiên noi doi, 
da chi ra môt dau hiêu nh�n biet càm giac th1,tc 
cùa con ngu'Ô'i thông qua biéu hiên . rat tinh vi 
trên Cd mi}.t - nhii'ng phàn trng Ve càm XUC phàn 
anh tâm tu' thl,l'c cùa doi tu'Q'ng. Nhii'ng biéu hiên 
này dièn ra rat nhanh, hàu nhu' rat kho nh�n 
thay, doi tu'Q'ng dè dàng chuyén dôi nét mi}.t theo 
y muon1• Tuy nhiên, biiin cüng không càn lo vè 
viêc phài CO may quay video mai phân tich du'Q'C 
tinh hinh. 

Co thé biiin không nh�n ra phàn trng t1,l' nhiên dàu 
tiên do, nhung biiin vàn co thé quan sat cac nét mi}.t 
biéu hiên tiep theo dé biet nguà'i do dang co che giau 
dïêu gi. Dù khuôn mi}.t anh ta co biéu hiên nhu' the 
nào di chang nii'a, chi càn biiin nh�n ra du'Q'c là da co 
sl,t thay dôi tÙ' tréilng thai này sang tr;;1ng thai khac thi 
biiin da co thé già dinh là co dïêu gi do khuat tat roi. 
Ekman da chi ra trong nghiên cuu cùa ông râng hàu 
het mQi nguà'i dèu không biet minh co nhii'ng biéu 
hiên tinh vi nhu' v�y trên mi}.t, vi chung xuat hiên môt 
cach bàn nang tru6'c cà khi nguà'i do y thuc du'Q'c. 

Dau hi�u 2: Nhûng biéu hi�n vô thûc 

Viêc Slt dl,mg cac déiii tÙ' nhân xu'ng co thé tiet lô 
kha nhièu vè suy nghi thl,l'c sl,t cùa ngu'Ô'i slt d1,mg. 

Il Phat h i�n này du'qc dang trang bài nghiên cU'u cé tên "Néi doi: dâ'u 
hi�u nh�n biét cac manh khée trang thu'dng tru'ong, hôn nhân và 
chinh tri", xuâ't bân nam 1985. 
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Hê thong "Phân tich nôi dung l�i n6i" (Statement 
Content Analysis) cùa tac già Adams phân tich cac 
trtt�ng hçtp sir d\lng d;;ti tÙ' nhtt ngôi "tôi" (1) và "chung 
ta" (we). Vî d\1, se rat bat thtt�ng néu b;;tn nghe dttçtc 
n;;tn nhân cùa môt V\1 bât c6c, xâm ph;;tm tinh d\lc hay 
cac V\1 an b;;to hành khac l;;ti am chi Ve ngtt�Î bj h;;ti và 
kè tôi ph;;tm bâng ngôi "chung ta". 

Thay vào d6, khi thu�t l;;ti chi tiét V\1 viêc, ngtt�i bi 
h;;ti thtt�ng sir d\lng ngôi "tôi" dé n6i vè bàn thân và 
ngôi "hân ta/à ta" dé n6i vè tên tôi ph;;tm. Ngôi "chung 
tôi" thtt�ng chi dttçtc sir d\lng khi n6i vè st.t thân m�t, 
mà dièu d6 không bao gi� ton t;;ti trong môt V\1 an1• 

V( Dl) THl/C T� Mc'}t ngttèti b9n ké cho b9n vè buéi hli!n 
hà toi qua vôi b9n trai .  Câu chuy�n 

bât âàu bang cach xttng "chung tô": "Chung tô âi tôi câu 
l9c bQ vào luc 10 gièt . . .  sau â6 tvi tô uong vài chén . . .  roi 
chung tô g�p vài ngttèti b9n cua anh ay . . . " Sau â6, ngttèti 
ké chuy�n âc'}t ng(}t thay âoi, " roi anh ta âu'a tô vè nhà." 
Bï;ln c6 thé nh�n ra SI/ thay âoi trong cach ké cùa ngttèti 
bï;ln ,  và âtta ra gia thiët rang cô ta và bï;ln trai âa c6 tranh 
cai gi â6, ké tü âo9n ngttèti b9n bât âàu dùng â9i tü nhân 
xttng kém thân m�t. Vi diJ nê'u n6i "Chung tô lai xe vè 
nhà; chung tô vè nhà .. . " thi câu chuy�n së c6 kê't thuc én 
th6a hdn nhièu. 

Bài kiém tra tâm ly này côn c6 thé ap d\lng trong 
rat nhièu trtt�ng hçtp khac. Vi d\1 khi môt ngtt�i tt.t tin 
vào nhÜ'ng gi anh ta n6i, anh ta se cô xu httétng xttng 
"tôi", "chung tôi" hay "chung ta". Côn khi c6 càm giac 
không châc chân thi vô th(tc chung ta se tt.t tim cach 

Il Phat hii[!n này dlil;tc dang trong nghiên cüu co tên "Phân tich 
lai n6i: lai lë cùa nghi ph;;�m thl/c si/ tiët 19 dièu gl?", To tin FBI, 1994. 
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day xa minh khôi nhùng tuyên bo châc nich và không 
thêm quyèn sè/ hùu trong câch n6i cùa minh. 

V[ 01,1 THI/C T� Neu b�n hoi danh  gia cùa sep the nào 
vë y tu'ètng méli cùa b�n và sep trà loi : 

"Tôi thich n6 day", b�n hoàn toàn c6 cd sèt tin tu'ètng vào 
loi khen nggi cùa bà ta . Côn neu sep n6i : "il, tot day" hay 
"C�u làm tot day," c6 nghia là bà không thêm quyën sèt 
hûu cùa min h  trong câu n6i thl b�n không nên hoàn toàn 
tin vào câu trà loi cùa bà ta . 

Nên nhô râng bâl ky dau hiêu nào ciing phài dUQ'c 
kiem nghiêm trong tùng ngii' cành riêng và nên trânh 
viêc rut ra két lu�n môt câch n6ng vôi dt.ra trên nhùng 
dau hiêu rO'i r�c, không c6 s11 liên két. 

TI�P C�N NHANH MQt nguyên tâc quan trçng trong 
khoa hçc phân tich chu viet là nhln 

vào khoàng cach gili'a d�i tÙ' chù ngÜ' "tôi" và cac tÙ' tiep 
theo dé nh�n ra càm xùc thl,(c si/ cûa ngu'oi viet. Neu 
khoàng cach này léln hdn khoàng cach giÜ'a cac tÙ' khac 
trong cùng mQt câu, c6 thé già djnh  ràng d6 là mQt n6 h,tc 
trong vô thÛ'c cûa chinh ngu'ài viét khi dang co tach anh ta 
khoi câu n6i . Ho�c neu d�i W chù ngli' nho hdn ho�c du't;1c 
viet nét nh�t hdn (tay viet it dùng h,tc hdn) so véli cac chu 
côn l� i  thl c6 cd so dé tin rang ngu'oi viet dang c6 diëu gl 
mâu thu�n ho�c ro ràng không nên tin tu'ètng hoàn toàn  
vào nhÜ'ng g l  anh ta viet. 
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Thù thu�t 2: Toàn b() thé giâi này 
là m()t si! phàn chiéu 

Ngttoi ta thttong n6i râng câch môt ngttoi nhin 
nhan thé gi&i này chinh là S\1' phàn chiéu cùa bàn 
thân anh ta. Néu anh ta nhin thé gi&i này nhtt môt 
no'i day ray tôi âc và thoi nât thi c6 le bàn thân anh 
ta - dù c6 không nhan ra di chang nùa - ciing là môt 
ngttoi châng tot d�p gi. Néu anh ta nhân ra trên doi 
này c6 nhùng ngttoi tot bl).ng và làm viêc cham chi thi 
d6 ciing là câch anh ta nhin nhân bàn thân. Ngttoi 
xtta da c6 câu tl).c ngù "Dong bênh ttto'ng liên" (âm chi 
nhùng kè c6 cùng cành ngô m&i nhin ra chân ttt&ng 
cùa nhau). Néu dôt nhiên c6 ngttoi nghi ngÔ' b�;�.n vô 
can cu, b�;�.n c6 thé t\1' h6i: "T�;�.i sao hân l;;ti hoang ttt6'ng 
nhtt vây?". 

Trong tâm ly hQc, hiên tttQ'ng này dttQ'c gQi tên theo 
thuât ngù "s\1' phàn chiéu". Thuât ngù này giài thich 
viêc chi c6 kè hra dào m&i nhân ra chân ttt&ng và két 
tôi môt kè hia dào khâc. Néu b;;tn liên tl).c bi h6i vè 
dông co' hay li do hành dông cùa minh thi hay yên tâm 
râng nhùng loi buôc tôi d6 tht1c st1 là loi cành bâo. 

Trong doi song hàng ngày, chung ta cô thttong g�p 
chuyên môt anh chàng b;;tn trai hay ghen cu suot ngày 
két tôi b;;tn gâi minh là ngttoi không chung thùy, chi dé 
chll'ng minh môt dièu râng anh ta chinh là ngttoi làm 
chuyên d6 sau htng b;;tn gâi hay không? Thù thuât này 
c6 thé dttQ'c âp dl).ng theo câch sau dây: 
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Néu b�n dô hoi môt nguà'i xem li�u anh ta c6 phài 
là nguà'i trung tht;rc hay không, anh ta c6 thé don giàn 
n6i dôi và trà là'i "c6". Thy Iihiên, néu b�n hoi râng li�u 

anh ta c6 nghi hàu hét moi nguà'i là trung thl,l'c không, 

anh ta së thoài mai dua ra quan diém cùa minh mà 

không sq bi b�n danh gia ve pham châl cùa anh ta. 

V�y là b:;m c6 thé mi1 canh cira dan vào tâm hon 

cùa môt nguà'i? Không hoàn toàn nhu v�y. 

Dè bi lô là van de càn quan tâm nhat - b�n muon 

châc chân râng doi tuqng duqc hoi së không biét duqc 

dieu b�n thl,l'c S1,l' muon hoi. Dé giài quyét van de này, 

chung ta së sir dt,Ing môt v�t hoan doi dé thu hut sl,l' 

chu y cùa doi tuqng mà không khién nguà'i d6 nghi 

ngÔ'. Trong toan hoc, phép bâc cau v6'i môt v�t hoan 

doi c6 thé duqc dièn tà nhu sau: néu a = b, b = c thi 

a =  c. 

Già sir b�n dang muon tim hiéu xem môt nguà'i c6 

cuôc song gia dinh h�nh phuc không. Di nhiên néu 

hoi trl,l'c tiép së không thé doc duqc suy nghi cùa ho, 

càng không thé bào dàm dô chinh xac cho thông tin 

mà b�n së nh�n duqc. 

V�y nên chung ta hay dùng cach sau dây dé khoanh 

vùng càm nh�n cùa doi tt,tqng cv thé hon mà van h�n 

che bi nghi ngà'. Hay sir dvng thông tin liên d6'i - môt 

hay hai dfp suy ra tù câu hoi ban dàu - dé tiép c�n 

thai dô thl,l'c sl,l' cùa doi tuqng mà không khién ho 
cành giac. 
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V( DU THliC T� Câu h6i trong vi d1,1 trên là "B�n c6 h�nh . . 
phuc VÔi CUQC song gia dinh không?". 

Thông tin l iên dôi âau tiên dé là : nhÜ'ng nglfoi hài làng vôi 
cu()c song g ia dinh se c6 càm g iâc biét dn doi vôi nglfoi 
chong ho�c vq cua minh.  TÙ' dé, ta c6 thông tin l iên dôi 
cap hai là nhùng nglfoi biét dn b�n dai cua minh se không 
bao gia c6 y dinh lgi d1,1ng hQ. Câu hoi can dlfa ra là : "B�n 
c6 nghi vi�c lqi d1,1ng b�n dai cua minh là m()t phan cua 
hôn nhân hay không?" 

Néu doi tlfqng trà loi "Co", dây là dau hi�u nh�n biét 
(nhlfng chlfa phài là két lu�n cuoi cùng) cho thay hQ 
không may hài làng VÔi CUQC song g ia dinh và CO thé 
chinh anh/cô ta là nglfoi dang lqi d1,1ng vg/chong minh  
hay c6  càm giac minh dang b i  lqi d1,mg, hay cà  ha i  càm 
giac này. 

Trong bâl kY tnràng hQ"p nào, vi�c tim ra s\l' liên 
quan chinh xâc là vô cùng quan trQng. Không c6 công 
thfrc nào âp d1,1ng cho mQi tnràng hQ"p, dây không phài 
phu<1ng phâp dung 100%, nhll'ng nô dâng de h<,m thir 
sfrc. Môt so thông tin liên d6'i c6 the duQ"c suy ra tir 
thông tin ban dàu, trong khi môt so khâc l�i là câu h6i 
thuàng g�p. Hay xem vi d1,1 tiép theo: 
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V( Dl) THI/C T� M()t lu�t slf bi�n h() cho b i  câo muon 
biét tham phan là nglfoi ung h() hay 

phàn doi an  tû' hinh .  Anh ta không thé h6i tn/c tiép, và 
l�i lo lâng vè mU'c d() chinh xac câu trà loi minh se nh�n 
dlfgc theo cach này, nên anh ta s!I d1,1ng phép l iên dôi nhlf 
sau : Theo logic, m(Jt ngLioi néu ùng h(J an til hinh së c6 
thai â(J không hLiiJng ilng viii vi�c sung bi kiém soat. Gia 
anh ta c6 thé chi can h6i ddn giàn râng l i�u nglfoi tham 
phan c6 ling h() l�nh kiém soat dùng sung hay không. 
Trong trlfong hqp anh ta vân lo ng�i câu h6i c6 phan qua 
1() l i�u, anh ta c6 thé tiép t1,1c dùng m()t l iên dôi xa hdn cho 
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câu hèi cùa mlnh,  nhu': "Bà c6 nghi ràng cac nhà san xuât 
sung nên chju trach nhi�m nhièu hdn cho vi�c sù' di,Jng 
sai m1,1c dich ho�c IÇtm d1,1ng chung cho nhÜ'ng m1,1c dich 
không chinh dang không?" Theo d6, anh ta gia djnh  ràng 
neu d6 là ngu'oi ùng h9 vi�c kiém soat dùng sung, câu tra 
loi së là bà ta nghi ràng cac nhà san xuat nên chju trach 
nhi�m nhièu hdn . 

Thù thu�t này da cung cap cho b�;tn môt câch khâm 
phâ suy nghi cùa ngu'Ô'i khâc tot ho'n, két hQ'p vâi câc 
thù thu�t khâc trong phan này, b�;tn se biét dïêu gi 
dang diên ra trong dàu nguài b�;tn càn tim hiéu. 

TI�P c,;N NHANH Ban thân cd thé chung ta c6 xu 
hu'ông thl,l'c hi�n nhÜ'ng hành d9ng 

cd hQc a n  khôp vôi nhÜ'ng gl không c6 lqi  cho cd thé - nh�n 
dinh này là sai  lam. M9t thi nghi�m da chi ra nhÜ'ng anh 
hu'ong cùa nhÜ'ng v�t chat khac nhau lên cd thé con ngu'oi . 
Neu m9t ngu'oi nâm ch�t tay thù the tru'ôc ngl,l'c, anh ta 
dang trong tu' the chô'ng IÇti m9t ngu'oi c6 y djnh xô nga 
anh ta . Tuy nhiên, neu mQt ngu'oi d�t m9t v�t m�u nhè 
cùa m9t chat không c6 lr;1i cho cd thé vào tay m9t ngu'oi 
khac, vi d1,1 nhu' du'ong tinh luy�n, thl kha nang bàn tay 
anh ta g iÜ' du'r;1c sù'c mÇtnh nhu' luc dàu là rat kh6. 

Thù thuât 3: 
Nhùng bài hQC vé ngôn ngû 

Ngôn ngû luôn dong vai trô quan trQng trong quâ 
trinh nh�n thuc cùa con nguài và hê quà cùa n6 là ành 
huètng tâi càm nh�n khi chung ta tiép nh�n thông tin. 
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Môt nguài b{m hàng khôn ngoan se gQ'i y v6'i khach 
hàng "chap thu�n làm vi�c trên giay tà" chU' không 
phài ra l�nh cho ho "kY hQ'p dong". Luu y rang khi 
môt nguài phài sir d1,mg den phép n6i giàm n6i tranh, 
y dinh cùa ho là làm giàm y nghia xau cùa cvm tir mà 
dang ra ho sir dvng ban dàu. 

Vi dv, cac tir liên quan t6'i quân dôi là nhii'ng minh 
chll'ng r6 nét cho ành hu6'ng mà n6 c6 the gây ra cho 
thâi dô hay hành xir cùa ngl.lài tiép nhân. Moi nguài se 
thoài mai ho'n khi nghe tin tll'c vè "hành dông quân sl,l"' 
hon là "chien tranh", tuy hai cvm tir này c6 nghia nhu 
nhau. Chung ta së co thai dô da gay gât han khi nghe 
cvm tir "thiêt hé,ii bên le" hon là cvm tir "tinh mé,lng và 
tài sàn cùa dân chung da bi ton hé,ii môt cach không c6 
chù y" ho�c "thuo'ng vong" dè nghe hon là "chét choc". 

Trong CUQC song hàng ngày, chung ta cüng dùng 
cach noi giàm noi tranh kha nhièu: thay vi "nhà vê 
sinh", chung ta noi "phông tâm", "phông hoa trang", 
"phông cho cac quy ông" và "phông cho cac quy bà". 

Chung ta noi v6'i công ty bào hiem khi co S\1' co rang 
do chi là "va quêt nh�" chU' không n6i d6 là môt "vv tai 
né,in". Và di nhiên, chung ta de nguài nhân viên "rài 
công ty", "di khôi công ty" chU' không n6i anh ta da bi 
"sa thài". 

V�y chung ta co the ap dvng duQ'c gi tir nhii'ng bài 
hoc t"rên vào thl,l'c té phân tich tâm ly? Néu chu y inôt 
cach khéo léo thi dôi khi dù là vô thll'c, nhl.lng ngôn 
ngü' mà môt nguài sir dvng së tiét lô rang anh ta c6 
b�n tâm vè chuyên ngl.lÔ'i nghe c6 chap nh�n, c6 không 
thich hay tin vào thông tin anh ta n6i ra hay không. 
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V( Dl) THl/C T� Sau khi xem qua dè im cùa Theresa, 
ngu'ài gii10 viên hu'ông d�n cùa cô 

nh�n xét : "Y tuong cùa em duc;tc day", "suy nghi rat tao 
bi;!o", hay "em viét tot day", thi không càn néi thêm gi 
nua, Theresa cüng biét ngllài giao viên dé không thl/c SI/ 
thich dè an cùa cô . 

DI nhiên câch giao tiep cùa tùng nguà'i, trong so 
rat nhîêu hâng so chung ta tinh den, cüng là môt yeu 
to quan trçng trong thù thu�t này. Trong truà'ng h<;tp 
thieu thông tin, hay âp d�ng thêm nhùng thù thu�t 
khâc trong cuon sâch này, bc;m se co cd hôi biet duçtc 
nhièu hon. Thông thuà'ng môt nguà'i se noi thang 
dîêu mà anh ta nghi, trong truà'ng h<;tp anh ta không 
co li do gi dé phài che giau. Xem tiép môt vi d� du6'i 
dây dé ro hon: 

V( Dl) THl/C T� Bi;!n gai môi cùa Fred cé ké vôi anh 
vi�c cô ta da g�p li;! i  mQt ngu'ài mà 

trllôc dây cô da tùng cé thài g ian "thân thiét". Néu cô ké 
ràng dé là doi tu'c;tng da tùng h�n hô, Fred cé thé già djnh  
ràng g iÜ'a hai ngllài không cé nhièu chuy�n xày ra . Nhu'ng 
cô ta li;!i quyét djnh  néi giàm néi tranh [cô ta dùng tif 
"thân thiét" - ND], cé nghia là cô ta Jo ngi;li Fred së không 
doi tot vôi cô nhll trlloc ho�c cô không ké hét mQi vi�c. 

Thù thuât 4: Nhùng dau hi�u tich cl!c 

Trong chuang tru6'c, chung ta da noi t6'i nhùng 
dau hiêu tiêu C1,tC (b�n con nhÔ' thoi quen nhai k�o cao 
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su sau bùa an và chli'ng nghiên rttQ'u chU?) dé nhi.n 

biét liêu môt ngttài c6 dang làm viêc gi khuat tat hay 

không. T&i phan này, chung ta sir d1.mg cac dau hiêu 

tich c1,l'c dé nhi.n ra môt ngttài c6 càm nhi.n tot hay 

xau vè môt dieu gi d6. 

vr ov THl/C Tt Sau haî CUQC g�p vôi mQt công ty lu�t 
môi ho�t dQng, Ryan muon biét công 

ty dé quan tâm tôi anh dén mue nào. Anh néi : "Tôi muon 
làm vi�c cho công ty mà a dé vi�c tu' van lu�t mi�n phi  
cho cQng dong du'çtc u'u tiên, chu không phài  co i  dé là mQt 
nghïa v1,1 càn thl,l'c hi�n ." Và anh ta danh gia mue dQ câu 
trà loi nh�n du'çtc. 

Néu công ty dé chap nh�n vi�c dé mQt ngu'ài môi gây 
dl,(ng phan công vi�c vë tu' van l u�t mi�n phi cho cQng 
dong và s�n sàng cong hién công suc cùa anh ta thi 
chung tô công ty dé rat quan tâm tôi anh .  Con ngu'gc 
l�i, néu công ty dé cho ràng anh chi dang cé mQt dè xuat 
nông noi thi hQ së không hltng thu gi và Ryan chi dang 
lang phi thài gian cùa minh.  

Dé vi-n d\lng tot thù thui-t này, dau hiêu nhi.n biét 
càn mang tinh tich c1,l'c, cho phép ngttài sir d\lng c6 
thé l1,l'a chQn gân b6 v&i n6 ho�c không công nhi.n n6. 
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Li'u ctoi phltàng 
co thùc slt tlt tin? 

• • • 

Ch\Mng3 

"Tlj tin là diéu kiÇn tiên quyét dé co nhùng công 
• A  /If , VlÇC tOt . 
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Tay chai bài ngoi doi diên véti b�n bên kia bàn 
dang t\1' tin hay lo srJ? Doi tl.tf/ng hen hô cùa b�n 

t\1' tin vào bàn thân anh ta hay anh ta chi dang muon 
b�n nghi thé? Nguài luat su phàn biên c6 hài long véti 

V\1 kiên cùa minh nhu nhiîng gi anh ta n6i ra? B�n 

c6 the sit dl,lng nhiîng thù thuat sau de phât hiên ra 

nguài doi diên véti b�n c6 thlfc s\1' t\1' tin véti c<1 hôi cùa 

minh hay không. 

De hieu r6 hon ve S\1' t\1' tin, truétc tiên chung ta 

càn làm sang to môt so câch sit dl,lng tir dè bi nhàm 

làn. T\1' trçng thuO'ng bi nhàm làn véti t\1' tin, nhll'ng 

hai tir này hoàn toàn khâc nhau. S\1' khâc biêt èJ dây 

là rat quan trçng. "Tt1 tin" là càm giâc hùu dl,lng mà 

môt ngll'Ô'i càm nhan t�i môt hoàn cành hay dièu kiên 

C\1 the, CÔn "t\1' trQng" dll'f/C the hiên èJ mue dQ "thfch" 

bàn thân cùa anh ta và èJ mue dô giâ tri mà anh ta 

càm thay khi tiép nhan nhii"ng dieu tot dep trang cuôc 

song. N6i môt câch don giàn, môt nguài vàn c6 thé 

càm thay ôn dù anh ta chua l�c quan véti c<1 hôi cùa 

minh trang môt so trl.l'Ô'ng hrJp và ngl.tf/c l�i. · 

Môt nguO'i ph\1 nu hap dàn c6 the t\1' tin râng minh 

se tim dl.tf/C môt doi tU'(/ng dé hen ho trang quân bar, 

nhl.tng viêc d6 không liên quan den càm nhan chung 

cùa cô ta vè bàn thân. T1t<1ng t\1', môt nguÔ'i dàn ông 

véti long t\1' trçng cao c6 thé chi là môt tay chai cà h�ng 

xoàng, nhll'ng quan trçng là anh ta "thich" bàn thân 

minh. Anh ta se c6 nhitng dau hiêu mât t\1' tin khi doi 
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dàu v6'i môt cao thù, nhung long tt.t trQng ay không hê 

bi ành h116'ng. 

Sl,l' tl,l' tin cùa môt nguèli trong môt truèlng hQ'p C\1 

the se dU'Q'C xây dl,l'ng dl,l'a trên nhiêu yeu to: lan the 

hi�n tr116'c, nhii'ng kinh nghi�m, sl,l' phàn hoi và cà sl,l' 

so sanh. Long tl,l' trQng c6 the gây ành h116'ng den sl,l' 

tl,l' tin. Da c6 nhii'ng nghiên cuu chi ra rang long tl,l' 

trQng cùa môt nguèli càng cao thi anh ta càng càm 

thay thoài mai và tl,l' tin trong hoàn cành m6'i. 

Tuy nhiên, diêu ngU'Q'c l1;1i không dung. Môt nguèli 

c6 thùa càm giac tt.r tin (vi d\1 nhu tt.rtin vê vè ngoài, t11 

cho minh là hap dàn) c6 the bi hieu nhàm là c6 long 

tl,l' trQng cao. Tuy nhiên, càm giac vê long tt.t trQng cùa 

môt ngU'èli chiu ành h116'ng nr nhüng diêu anh ta làm 

(hành dông tl,l' nguy�n), cha không phài tù vi�c anh 

ta là ai hay anh ta s6' hii'u dU'Q'c bao nhiêu tài sàn. Vi 

v� y, diêu mà chung ta t116'ng nhàm là tl,l' trQng thl,l'c ra 

là tt.r cao. 

Tl,l' trQng và t11 tin là nhÜ'ng khia c1;1nh tâm ly hQc 

khac bi�t, cà hai dêu c6 tac dông den tâm ly theo 

nhfrng cach khac nhau. Dù cho vi�c luu y den nguon 

goc và tac d{lng cùa chung rat thu vj, nhU'ng chung ta 

không càn quan tâm t6'i ly do t1;1i sao c6 long tl,l' trQng 

hay S\t t\t tin do. Trong ph1;1m vi cuon sach này, chung 

ta chi càn quan tâm t6'i vi�c li�u nguèli d6 c6 phài là 

nguèli 111 tin hay không. Không càn thiet phài biet sl,l' 

D O C V J  BAT KY A l  5 l 



tt.t tin d6 den til dâu và bâng câch nào. Trong chu<1ng 
này, chung ta së xem xét câc câch thâc dé do duQ'c 
mâc dô t11 tin cùa doi tuQ'ng. 

V[ DV THt/C T� Khi Jo lâng hay phài chju ap Ille, khà 
nang t�p trung cùa con ngLtàl thLtàng 

bi kém di . f>a bao gia b�n rdi vào tinh huong g�p m9t 
ngLtài �i  mé)t büa ti�c, dLtc;tc anh ta g iôi thl�u tên và sau 
do vài ph ut b�n da quên bAng di chtia? SI/ dang tri và mat 
khà nang �P trung là mé)t trang nhÜ'ng dau hi�u cùa sl,l' 
bat an t�m thài . 

flo mûe dé) tf! tin 

Gi<) chung ta së phân tlch vè ngoài và câch n6i 

chuyên cùa màu nglt<)i t11 ·tin dé biét duQ'c liêu 

nglt<)i càn phân tich c6 dang tt.t tin hay không. 

Tùy vào hoàn cành, chung ta c6 thé dlfcl vào môt 

hay nhiêu dau hiêu và âp dt.mg môt hay nhiêu 
thù thuât. 

Bi quyét dé do duQ'c mâc dô tt.t tin cùa môt nglt<)i 

không phài i:J st.t quan sât mà i:J câch lQc ra câc dau 
hiêu da d11Q'C dinh san là défu hi�u thê hi�n 5\l ttf tin 

cùa nglt<)i d6. Trong phan này, chung ta së di qua câc 

phân tich vè dau hiêu cùa st.t t11 tin nhu n\1 cu<)i, ânh 

mât và nhièu câch thé biên khâc. Nhung vi câc dau 
hiêu này rat dë già bô nên câc phân tlch này së tâp 
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trung vào câc nhân to phirc t;;tp hon và khô khan trong 

vi�c thé hi�n (cùa chù nhân hành dông) nhtrng l;;ti de 

dàng trong vi�c quan sât (cho chung ta). · 

Dau hi�u 1: Dau hi�u co thé 

Trong trtrà'ng hQ'p ai dô dang vô cùng sQ' hâi môt 

dïêu gi dô hay càm thay rat không thoài mâi, ho se 

biéu hi�n haî dau hi�u rat dè nh�n thay, dô là: (1) dôi 

mât cùa doi ttrQ'ng trèt nên dâo dâc và anh ta rat dè 

mat t�p trung, vi anh ta dang trong tr;;tng thâi cành 

giâc cao dô; cà ngtrà'i anh ta cang cirng l;;ti và cô hành 

dông ngtrQ'c l;;ti. Biéu hi�n sQ' s�t, mèt to mât và không 

nôi dtrQ'c gi rat thtrà'ng g�p. Dtr6'i dây là môt so phàn 
. 

irng mà bàn thân doi ttrQ'ng không he chù y biéu hi�n; 

vi ho không cô may quyèn kiém soât chung: 

Hl)i chirng "Chien dau hay bo ch{ly": Khi 

thay khuôn m�t doi ttrQ'ng trèt nên vô cùng kich dông, 

ho�C trâng b�ch ra VÔ'Ï vè rat SQ' hâi, hây tim kiém dau 

hi�u cùa vi�c thèt gap và do mo hôi. Ho�c dau hi�u co 

gâng giù cho h<1i thèt duQ'c deu d�n. Vi�c co gâng dé 

duy tri sl,t binh tïnh cô thé dU'Q'c nhin ra khi nguà'i dô 

co gâng hit sâu và thèt m;;tnh. 

GiQng noi ho(r.c cu thi run rêiy: Doi tU'Q'ng 

cô biéu hi�n co giau di dôi bàn tay dang run ray cùa 

minh. Tiéng cùa anh ta nhtr vcr ra và trtrÔ'c sau không 

nhât quân. 
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TI�P C�N NHANH Khi co cam giac bat an, li tri cùa 
chûng ta së chi nhln thay bè m�t 

cùa si/ vi�c mà không thâ'y dLIQ'c ban chat ho�c si/ th�t 
an giâ'u bên trong, vl khi do chûng ta con phài co klm nén 
cam xûc và co che g iâ'u SI/ mat tl/ tin cùa minh .  Vi dt,J, 
chûng ta thllàng g�p râc roi trong vi�c xù' ly nhûng loi 
nhë;�o bang, ché n hë;�o; vi khi do tll duy dang doi h6i nh$'n 
thüc phi logic, trong khi vi�c thay doi suy nghi này lë;� i  mat 
thoi gian, không thé nhanh chong thl/c hi�n dLIQ'c. 

Kh6 nuot ntl'Ûc bQt: Khi mat t\1' tin, vi�c nuot 
mr&c bot trèt nên kh6 khan han, v�y nên hay tim biêu 

hi�n này. Trong cac chu'crng trinh tivi ho�c cac hô 

phim, cac dièn viên khi can thé hi�n S\1' S(Î hai hay 
huon ba thuètng sir d1.mg cach này. Hâng giong cüng 

là môt biêu hi�n cùa noi lo lâng, vi S\1' lo âu së t\lO ra 

dètm trong co hong. Môt vi d\1 diên hinh là cac ca nhân 

tru&c khi dièn thuyét tru&c dam dông thuètng c6 biêu 
hiên này. 

Thay âôi giQng n6i: Âm sâc cùa giong n6i, cüng 

nhu cac lo:;ti ca khac, c6 thé siét ch�t han khi môt 

ngu'Ô'i phài chiu ap ll)'c, do d6 gây ra tiéng n6i c6 âm 

sâc cao han, âm quang tarn ho�c âm cao v6t. 

"Nguài chûp mât": Khi lo lâng, toc dô ch&p mât 
cùa con nguèti tang lên. Trong môt bài bao dang trên 

tà' Newsweek so ra ngày 21 thang .10 nam 1996, giao 

su' Joe Tecce thuôc khoa Bênh hoc tâm ly, truètng D:;ti 
hoc Boston da chi ra râng trong nhiîng cuôc tranh cai 
trên truyèri hinh nhâm nâng cao so phiéu bau cho 
viêc Ch\lY dua chU"c tong thong, vào vông bau CÙ' CUOÎ 
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giùa hai rrng cir viên Bob Dole và Bill Clinton, toc dô 
ch6'p mât trung binh cùa moi ngu:ài trong cac chu:ung 
trinh này là 31-50 Iân trong môt phut. 

Bob Dole ch6'p mât trung binh 147 lan môt phut 
và 3 lan môt giây, làn cao nhat cùa ông là 163 làn khi 
dU:Q'c h6i ve vi�c c6 phài nu:6'c My da tot hon nhi'êu so 
v6'i bon nam tru:6'c d6 không. Côn Clinton ch6'p mât 
trung binh 99 làn môt phut và cao nhat là 117 làn, khi 
ông dU:Q'c h6i ve ti l� thanh thieu niên nghi�n ma tuy 
dang gia tang. Giâo su: Tecce ciing chi ra rang trong cà 
nam làn bau cirtru:6'c nam 2000, Û'ng cirviên nào c6 ti 
l� ch6'p mât cao hon trong nhùng cuôc tranh cai công 
khai này thu:àng là kè thua cuôc. 

Dau hi�u 2: Quyét djnh diêm t�p trung 

Hay nghl t6'i môt v�n dông viên, ngh� si chui nh�c 
hay ngu:ài hQa si dang chim dâm trong "thé gi6'i 
riêng" và thl,l'c hi�n công vi�c cùa hQ môt câch hoàn 
my, không chê vào dâu dU:Q'c. Bàn thân nhùng ngu:ài 
d6 không t�p trung vào bàn thân hQ, hQ trông thé nào 
hay buoi biêu diènftâc pham cùa hQ ra sao. Môt vi d1,1 
khâc: môt v�n dông viên b6ng chày dânh b6ng chi v6'i 
m1,1c tiêu da c6 tù tru:6'c là làm sao dê ghi dU:Q'c nhi'êu 
diêm. Tat cà nhùng gi khién anh ta xao lang deu da 
dU:Q"c b6 qua. Dun giàn chi là bàn thân anh ta tâm 
ni�m duy nhat môt m1,1c dich làm sao dê làm viêc d6 
cho tot và không màng t6'i bàn thân. Tr�ng thâi nhu: 
v�y trong tâm ly hQc gQi là tr�ng thâi không quan tâm 
âêh bàn thân ho�c không tl,l' nh�n thÛ'c. Néu luc d6 
chi can quan tâm t6'i bàn thân môt chut thôi, anh ta 
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se bi phân tâm ngay l�p tûc và không thë t�p trung 
vào công vi�c dang làm - toàn bô sl,l' t�p trung và chu 
y cùa anh ta dU'Q'c dij.t ra ngoài bàn thân anh ta, nhiîng 
do v�t chung quanh và tat cà nhii'ng nguèti khâc. 

Môt nguèti tl,l' tin cô khà nang t�p trung vào bàn 
thân S\1' vi�c, g�t "câi tôi" cùa anh ta ra ngoài. Môt 
nguèti kém tl,l' tin se cô "câi tôi" chiém trQn suy nghi 
cùa hQ, nhii'ng luc dô suy nghi cùa anh ta tràn ng�p 
noi lo lang, bat an và vi thé không thë t�p trung vào 
dïêu gi khâc ngoài bàn thân; hay nôi câch khâc, anh 
ta chi t�p trung vào nhii'ng gi dang nôi và làm. Nhiîng 
hành dông mà truôc dô anh ta cô thë làm trong vô 
thûc môt câch dè dàng nhu vi�c dljt tay èJ dâu hay ngoi 
thé nào l�i trè:J nên khô khan, dô chinh là biëu hi�n 
cùa vi�c y thûc bi dânh dông èJ mûe dô cao. Vi ly do 
này, nguèti kém t\1' tin 1� càng càm thay bat an ho'n. 

Trong nhii'ng buoi hQp, gljp ml}.t, h�n hô hay trong 
môt CUQC tham van, ngll'Ô'i nâm quyen chù dQng CÔ the 
thl,l'c hi�n nhii'ng hành dông nhuvôi tay lay môt do v�t 
nào dô mà không càn dë y tôi tay hay bàn thân do v�t. 
Nguèti cô tâm tr�ng lo lang thi không làm duQ"c nhu 
v�y vi hQ không chac chan vè bàn thân, nên ânh mat 
se doi theo tùng cir dông/cir chi cùa chinh minh. 

Phân ti ch sâu ho'n vè Co' che tâm ly trong cac trll'ètng 
hQ"p trên, chung ta nh�n thay cô bon cap dô hành dông 
cùa con nguèti: mat kha nang m{)t cach vô thuc là khi 
ai dô không he nh�n ra vi�c minh dang làm là không 
dung; mat kha nèing c6 y thûc nghia là ngU'Ô'i thl,l'c 
hi�n hành dông biét minh côn thieu môt dièu gi d6 thi 
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công viêc m6'i hoàn thành tot; khà nang hành d9ng co 
y thltc xày ra khi môt nguài biét anh ta phài làm gi dé 
th\l'c hiên thành công - nhu'ng càn phài c6 y thûc d6 
thi m6'i làm du'Q'C viêc; khà nang hành dQng mQt cach 
vô thltc xày ra khi môt nguè1i c6 thé th\l'c hiên hoàn 
hào công viêc mà không càn phài no lvc chu tâm den 
(môt phan hay toàn hô) qua trinh thvc hiên hành vi. 

Viêc hQc lai xe cùa môt ngu'ài chinh là s\1' minh 
hQa ro nét cho bon cap dô hành dông n6i trên. Cac kY 
nang m6'i se trd thành thuàn thl)C, nhuàn nhuyên khi 
nguài lai xe c6 thé t\1' dông doi so mà không càn biét 
là minh phài làm dièu d6, hay không càn b�n tâm t6'i 
hành dông d6 - bàn thân anh ta trong qua trinh lai 
xe se t\1' dông dièu chinh dé lai xe theo dung y minh. 

Trong bon cap dô n6i trên, cap dô 2, 3 và 4 là dau 
hiêu cho chung ta biét mûe dô t\1' tin cùa môt nguài, 
CÔn cap dQ 1 không du'Q'C SÙ' dl)ng vi bàn thân ngu'di 
d6 th�m chi côn không nh�n thûc du'Q'c viêc anh ta 

dang làm. 

Vf Dl) THl/C T� Trong mi;lt lan trô chuy�n thân m�t 
vôi mi;lt ngu'oi dong nghi�p, b�n nh�n 

thay cô ta vôi lay mi;lt cha i  soda mà l� i  phài du'a mât 
dé y tôi cânh tay trong qua trlnh vôi lay n6 và trong luc 
du'a chai  lên miêng uong . Hành di;lng này cho thay ngu'oi 
dong nghi(!p dang càm thay lo lâng, bat an và không "tin 
tu'ong" vào khà nang thl,l'c hi�n mi;lt hành di;lng mà bàn 
thân cô ta da thl,l'c hiên cà ngàn lan tru'ôc d6 - lay n u'ôc 
dé uong - hành di;lng dâng nhë không càn chu y cüng c6 
thé làm du'çtc. Dièu này chi c6 thé giài  th ich là do y thltc 
cua cô ta da bi dânh  di;lng è1 mue di;l cao.  
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Néu b�n biét càn phài tim kiém và b.ru y dîêu gi, thi 
S\t t\t tin (hay mat t\t tin) dèu rat dè dàng nh�n ra. Chi 
càn b�n chu y quan sât xem nguèti d6 dang t�p trung 
vào bàn thân anh ta và hành dông anh ta dang làm 
hay không mà thôi. DQc tiép vi d1,1 du&i dây dé thay 
rô hdn: 

Vf Dl) THlfC T� MQt ngu'oi dàn ông dQc thâ n  bu'ck vào 
mQt quan bar, hy VQng së g�p du'çfc 

ngu'è1i phi,J n u  phù hgp vâi anh ta . Neu anh ta nghi minh là 
ngu'è1i cé süc hùt, SI/ chu y cùa anh ta së hu'âng vè ngo9i 
hinh  cùa nhùng ngu'ài ph1,1 nu trong quan bar dé. The 
nhu'ng neu anh ta tl/ coi minh là ngu'ài kém thu hùt, anh 
ta tl/ nhiên së quan tâm hdn tâi chuy�n minh trông nhU' 
thë nào trong mât hl). Néi cach khac, SI/ t�p trung  cùa 
anh ta thay doi theo sl,l' tl/ tin cùa anh ta . Thieu tl/ tin së 
d�n tâi vi�c qua quan tâm tâi ban thân,  hay m üc dQ tl/ y 
thüc tang cao .  V�y là không chi hành xtÏ cùa anh ta tro 
nên ctÏng nhâc và may mée mà m1,1c dich ban êau cùa anh  
ta  ding b i  chuyén hu'âng ngu'gc tro l9i, không phà i  quan  
tâm tâi an  tu'c;tng cùa anh  vè ngu'ài khac mà là an  tu'c;tng 
cùa hQ vè anh.  

B�n c6 thé bât g�p vô vàn nhii'ng truètng hçtp 
tucrng t\t trong dèti song th\tc te. Khi môt nguèti t\t 
tin vè lèti n6i cùa minh, anh ta së quan tâm t&i viêc 
b�n c6 hiêu anh ta hay không và it b�n tâm t&i ngo�i 
hinh cùa anh ta trông the nào. B�n ciing v�y. Khi 
dang muon gây an tU'çlng cho y tU'6'ng cùa minh, b�n 
chi muon sao cho nguèti khâc hiêu b�n nhanh nhat, 
côn khi b�n thieu t\t tin, S\t t�p trung cùa b�n luc d6 
hu&ng vào bên trong - nghia là vào ngo�i hinh và 
câch n6i chuyên cùa b�n. Khi d6, b�n së can trQng 
trong tÙ'ng lèti n6i và cit chi. 
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Dau hi�u nâng cao: f>iéu chinh nh�n thûc 

Hiên tuc;tng môt ngu<Ji dang lo lâng song l�;ti co tô 
vè nhu nguc;tc l�;ti duc;tc gQi là sl,t "dièu chinh nh�n thftc" 

- c6 nghia là ngu<Yi d6 co thé hiên minh theo cach c6 

lc;ti cho bàn thân. a trên, chung ta da bàn ve cac dâ'u 
hiêu chi ra môt ngu<Yi c6 dang tl,t tin hay không. Trong 

phan này, chung ta van tiép tl,lC nghiên Cltu Ve cac dau 

hiêu này, nhung (j môt cap dô cao han, khi ngudi d6 
dang co thê"hi�n là minh tl,! tin. Ngudi già vd tl,! tin thi 
châc chân là dang mat tl,t tin. Dù anh ta co gâng danh 
lira b�;tn khi tranh nhùng dau hiêu da n6i iJ phan trên 

nhung chi can b�;tn biét vè ngoài và cach n6i chuyên 
cùa môt ngu<Yi dang n6i doi là nhu thé nào, anh ta se 
bi l�t tay. 

Dau hi�u 1 :  Co gâng che giau diêm yéu 

Môt ngu<Yi dang trong tr�;tng thaï "dièu chinh nh�n 
thftc" thu<Yng co gâng lap di diém yéu cùa bàn thân. 

Néu b�;tn chu y, dieu này se rat de phat hiên ra. Nên 

nh& rang môt ngudi tl,t tin se không dé y t&i cach mQi 

ngu<Yi nhin anh ta. Anh ta không quan tâm dén vè 
be ngoài cùa minh, trai nguc;tc v&i ngu<Yi "dieu chinh 
nh�n thtrc" - bi chi phoi bài cach nhin nh�n cùa ngu<Yi 
khac ve minh. 
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V[ Dl) THl/C T� MQt tay chdi bài d�t tiên hét mue cho 
· phép. Cac con bài anh ta co trang tay 

dll!P th�t hay anh ta chi dang l iêu? Trang tntong hQp bài 
xau, anh ta muon chling t6 minh không e ng� i .  Anh ta së 
d�t clfc;1c rat nhanh chong. Nhu'ng néu bài dll!P th�t, anh ta 
së làm gl? Anh ta së t6 ra th�n trQng, d�t clfc;1c ch�m rai, ra 
vè không châc chân. Mike caro - m9t trang nhilng tay chdi 
bài ll.i l�c nhat - trang cuon sach "Chuy�n ké cùa m9t tay 
chdi bài" (Poker Tells), da tiét IQ nhièu thông tin liên quan 
den khia �nh này cùa bàn chat con nglfoi : MQt nglfoi càm 
bài xau luôn co t6 ra bài minh rat dll!P và nglfc;1c l�i .  

Khi ng11Ô'i ta già VÔ' tl,l' tin, dù là trong mQt Van bài 
hay trong CUQC song, hQ dièu khien mue dQ tl,l' tin the 
hiên ra bên ngoài bâng cach t;;�.o ra càm giac ng11Q'c 
v6'i nhùng gi hQ thl,l'c sl,l' càm nhan. Trong vi d\1 trên, 
khi bài xau và muon ra vè tl,l' tin, ng11Ô'i cho'i së d�t 
c11Q'c rat nhanh ch6ng. (Và khi bài d�p, anh ta tham 
chi Se dÙ'ng l;;ti trong mQt khoành khâc, VÔ' nh11 dang 
suy nghi xem minh nên làm gi). 

Nguyên tâc trên d11Q'c ap d1.1ng trong hàu nh11 mQi 
tinh huong. Néu môt nguà'i phàn ll'ng qua nhanh và 
quà quyét, anh ta dang co gang to ra tl,l' tin, trong khi 
èJ nhièu truà'ng hQ'p, anh ta thl,l'c S\1' không he tl,l' tin. 
Ng11Q'c l;;�.i, môt nguà'i tl,l' tin không càn n6i v6'i mQi 
nguà'i râng anh ta dang tl,l' tin. NhÜ'ng nguà'i già và' tl,l' 
tin se hll'6'ng hành dông cùa minh phù hQ'p v6'i thai 
dô, nhll'ng thU'Ô'ng theo môt cach ho'i thaï qua. 

· V[ Dl) THl/C T� Nhilng nglfoi thl,J'c thi phap l u�t · biét 
cach phat h i�n mQt nglfoi dang noi doi 

(và dang mat tl/ tin)  khi nglfoi do t6 vè th�n trQng, tram 
tlf, co thé càn go nhll! vào càm.  Anh ta hành dQng nhlf 
thé dang suy nghi m9t cach nghiêm tuc cà nhilng câu h6i 
ddn giàn nhat - co t�o càm giac ràng minh dang nl. ll,J'c 
dé trè1 nên co ich . 
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Môt dau hiêu khac cùa vu�c che g1au diêm 
yeu bang dïêu chinh nh�n thuc là khi ai do co 
nhùng co gâng không càn thiét dê lay h;t.i l<;1i thé vè 
tâm ly. 

Vf Dl) THl/C T� M(}t ngu'oi dàn ông du'a b;;�n gai cua 
minh vë nhà và cô ta n6i : "Mu(}n roi, 

em phài di ngu dây." Neu thi,J'c si,( thich cô ta và l;;�i dang 
bi dao d(}ng, anh ta së nghi d6 là m(}t ·ro:ach duoi khéo. Dé 
không biéu li} si,( that vQng cua minh, anh ta c6 thé trà loi : 
"Anh cüng m�t roi .  Anh vë dây." Tuy nhiên, neu nhu' anh 
ta chi  n6i : "ù', châc hân em m�t roi," hay m(}t cach n6i  
nào khac tu'dng tl/ the, thi  c6 nghia là anh tël dang không 
co du'a ra loi giài  thich cho vi�c minh b�n long vë loi n6i 
cua ngu'oi b;;�n gai, nghia là anh ta dang không co diëu 
chinh nh�n thüc cua minh .  

TI�P C�N NHANH Dôi  kh i  c6 m(}t so ngu'oi thu'ong tô 
, vé cüng rân khi hQ biet minh  së 

dê bi tac d(}ng neu không tl/ bào v� bàn thân .  Thl,(c ra, 
nhung ngu'oi dê mua hàng nhat l;;�i là nhung ké luc nào 
cüng co n6i cüng râng : "Tôi không tiep ngu'oi ban hàng 
hay tiep th! dâu nhé!" Li do hQ làm v�y là vi hQ biet châc 
chân râng, trong sâu thâm suy nghi cua minh, hQ së dê 
dàng mua bat cü thü gi mà ngu'oi ban hàng rao ban.  

Dau hi�u 2: f>9ng tac thùa 

Trong môt hoàn cành nhat dinh, bat ky dông tac 
thùa nào dèu là dau hiêu cho thay ai d6 dang co t6 
ra binh tinh và tl,l' tin. Vi d\1, nhùng ngltÔ'i thl,l'c thi 
phap lu�t biét rang doi tlt<;1ng c6 thé ngap dê biêu lô 
rang anh ra dang thoài mai, binh tinh hay th�m chi 
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là nhàm chan. Néu dôï tU'Q'ng dang ngoi, anh ta se 
co duoi bàn tay hay ngoi rông ra dë thë hiên là minh 
dang thoài mâi. Ho�c khi doi tU'Q'ng t6 vè ban rôn 
vé'i viêc nghich tarn bang g�c trên tay, hQ dang co 
thë hiên rang minh không he lo lang mà chi han tâm 
vé'i môt viêc c6 vè rat tarn thuètng. Van de èJ dây d6 
là nhùng doi tU'Q'ng kë trên không he biét rang môt 
nguài khi bi buôc tôi oan se c6 càm giâc phàn nô, thi 
làm sao côn dë y dU'Q'c nhùng hành dông litng la nhU' 
vay, chu dung n6i là thë hiên minh dang c6 hành vi 
"dûng ml)'c". 

V[ Dl,l THl/C T� M()t th am tù' g�p bé ml;! m9t cô bé dé 
giai quyët chuyên cô bé bi bât céc. 

Ngu'è1i ch'ông néi véti viên tham tù' là ông ta lo ràng con 
gai minh  cé thé da chët. Ngay sau dé, ông ta du'c;tc moi 
uéng m()t ccc cà phê. Néu ông ta phan Ltng gia d1,1 nhu' 
"Cam dn  ông ,  tôi thl/c si/ càn cà  phê  sau  m()t  ngày nhu' 
ngày hôm nay," thi ông  ta chinh là dang co tin h  dièu chinh 
nh�n thltc, co thé hiên minh là ngu'è1i l jch si/, biê't q uan 
tâm dén ngu'è1i khac . . .  và  cé dièu g i  dé không dûng trong 
câu chuyên mà ông ta da khai  bao. 

Môt trong nhùng biëu hiên khâc cùa dông tâc thÙ'a 
là co gang t6 ra phù hQ'p vé'i vi thé ho�c vai trô cùa 

. minh. Khi ai d6 ll)'a chon vè ngoài dë gây an tU'Q'ng 
theo câch mà ngU'ài khâc không thë giài thich ly do 
cho vè be ngoài d6, di'eu này chung t6 anh ta thl)'c sl)' 
không càm nhan duQ'c vai trô cùa minh dang dong. 
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V( Dl) THl/C T� M(}t ngl1è1i chuyên ban cac din hQ cao 
cap CÔ CUQC hli!n V�i mQt khach hàng 

tièm nang vào sang Chù nh�t. Khi cô ta dën buoi hen 
g�p khach hàng, anh ta dang m�c m(}t bQ comple,  cà 
Vëllt là I IJQt, trên tay là chiëc di�n thoëll i và dang cô cu(}c 
di�n thoëll i "quan trQng". Thl,l'c chat dô là kè không m(}t 
dong xu dinh tui .  

TI�P C�N NHANH Ernest Dichter1 - Cha dè cûa thuyët 
nghiên cüu vè d(}ng cd hành d(}ng, 

trang mQt cuon sach cûa minh cô tên "So tay vè nhüng 
d(}ng cd tiêu dùng cûa khach hàng" ( 1964 ) , da chi ra râng : 
"Chung ta thuè1ng co tranh cac tac nhân cô thé gây ra n6i 
sc;t hai cho chung ta . Khi cô cam giac sc;t hai m(}t dièu gl dô, 
con ng1Jè1i th1Jè1ng cô xu hlJ�ng quay vè cac trëllng thal nhlJ 
thè1i trè con ho�c mang tinh thu tinh nhièu hdn ." Khi  n6i sc;t 
hai càng tang, biéu hi�n này càng ro ràng, vi d1,1 nhlJ khi 
m(}t ng1Jè1i cam thay không thoai ·mai, hQ së co cam giac 
thèm an kem hay mQt loëll i thltc an nào khac tlJdng tl/ dé 
thoat kh6i câm giac sc;t hai kia. Vi v�y, khi muon biét ai dô 
dang sc;t hai, hay tim xem hQ cô biéu hi�n thay doi nào vè 
m�t cd hQc hay không - tÙ' vi�c ddn gian nhlJ tl/ du'rig lëll i 
cân but, cho t�i nhüng biéu hi�n tl/ ky khac nhlJ dQt nhiên 
t(tc gi�n, ghen ghét, oan gi�n, t l  nëllnh . . .  

1 Ernest Dichter. ( 19.07 - 199 1 ) :  nhà tâm ly hQc, chuyên gia marketing 
ngu"iti My goc Ao. Ong viét nhièu sach, trong do noi tiéng nhit là cuon 
"So tay vè nhÜ'ng d9ng cd tiêu dùng cùa khach hàng" (The Handbook 
of Consumer Motivations) . · 
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Thù thu�t 1 :  Nâm bât câc dau hi�u 

Khi mat t\1' tin Và càm giac lo S(j tang cao, dau hiêu 
bat an thttètng rat dè nhân ra. Cac nghiên CUu da chi 
ra râng khi chung ta èJ c;;tnh nhii'ng ngttèti mà chung ta 
nghi râng hQ trông xinh d�p hdn bàn thân ta, thi ta se 
càm thay mat t\1' tin vè ngo;;ti hinh và bàn thân minh. 
Nhân djnh này dung, thâm chi cho dù chung ta không 
càm thay bat an di niîa. 

B;;tn se thay là, bâng cach g(Ji ra moi de dQa tièm 
tàng, chung ta c6 thé dè dàng hdn trong viêc danh gia 
ai do CO th\l'C S\1' càm thay thoài mai ve bàn thân trong 
hoàn cành d6 hay không. Néu b;;tn thay doi ttt(Jng c6 
S\1' thay doi ·tâm tr;;tng dôt ngôt - nhtt viêc dôt nhiên 
ttic gi�n, thô lo, không thèm bân t�m, hay c6 nhii'ng 
biéu biên chung cùa S\1' lo lâng hay bat an, thi khi d6 

anh ta chi muon cham d(rt hay thoat ra kh6i S\1' viêc 

mà thôi. 

V[ Dl) THl/C T� MQt tham tlt dang thgm van dô'i tu'c;tng 
tinh nghi và ngu'oi này t6 vè kha tl/ 

tin .  Dù anh  ta c6 vô tQi hay không thi anh ta cüng da c6 
chung cà ngoë;�i phë;�m. Khi ngu'oi tham tll' thông bao râng  
së  c6  mQt nhân chll'ng tôi don cành  sat dé xem doi tu'c;tng 
c6 phù hc;tp vôi mô tà nh�n dë;�ng thù phë;�m không, thi nëu 
anh ta thl,(c si,( vô tQi ,  phàn U'ng cùa anh ta co thé là tho 
phào nh� nhom. Con nëu không, anh ta së tltc gi�n và 
trà nên kich dQng.  
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TI�P c,;N NHANH MQt ngu'oi khi dang co dé không bi 
bât bài së dé 19 sd ho khi d9t nhiên 

tà ra can th�n và c6 thai dQ tot vôi bï;�n .  Anh ta không 
muon ChQC cho bï;�n noi gi�n vi không muon bï;�n noi hltng 
mà gQi anh ta d�t Cu'QC theo nhà cai .  Vi V�y, nê'u bï;�n làm 
dieu gi d6 mà binh thu'àng hành dc}ng d6 c6 thé chQc gi�n 
anh ta, nhu'ng anh ta lï;�i c6 vè không hè b�n tâm hay im 
l�ng m9t cach bat thu'àng, thi c6 thé là anh ta không may 
tl/ tin vè quân bài cùa minh .  

Dé âp d\lng thù thu�t này thành công, b:;m nê'n dua 
ra môt lu�n diëm nào d6 làm giàm dô châc chân thành 
công cùa doi t11Q'ng, roi binh tinh quan sât xem anh ta 
c6 càm thay bi o ép hay châng thèm b�n tâm không. 
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Mqi chuy�n . . .  
co thl}'c là v�y? 

ChU'<1ng4 

"Düng ntO'ng râng b�n c6 thé che giau su y nghi 
bâng cich che giau nhftng bâng chung tüng 

,.,, . , 
ton t�l. 

D w i g h t  D .  E i s e n h ow e r  ( 1 8 9 0 - 1 9 6 9 )  



Buoi hop cùa ngtt()i dong nghi�p da dièn ra thê' 
nào? B�n gai m6'i cùa tay hàng x6m c6 là ngtt()i 

dè tinh hay luc nào cüng bâm riét anh ta? Nhân viên 
cùa b�n c6 th1;tc s11 vui vè v6'i công tac m6'i? Nhûng 
thù thu�t sau dây se giup b�n nh�n biét tâm tr�ng và 
thâi dô cùa môt ngtt()i dù anh ta c6 kin tiéng den dâu 
chang nua. 

Dau hi�u 1 :  sac m�mh elia nh'n thû"c 

Da bao gi() b�n trài qua càm giâc kh6 tin râng minh 
"làm vi�c gi cüng xuôi chèo mât mai", khi dtt()ng nhlt 
châng c6 vi�c gi càn tr6' dltçtc chtta? Thành công nôï 
tiép thành công �à b�n không thê that b�i? Doi l�p 
véti nhùng khoành khâc ay, se c6 luc b�n c6 càm giâc 
minh châng làm dltçtc vi�c gi, khi moi thir dtt()ng nhlt 
deu dè bi do bê và b�n tr6' nên lo lâng den mire không 
dâm ra khoi nhà. 

Dieu gi khién chung ta c6 càm giâc nhlt minh dang 
gij.p v�n may hay xui xèo nhlt v�y? Khoa hoc chi ra 
râng d6 là do qua trinh t\( nh�n thire cùa moi nglt()i 
deu c6 s11 thay doi trltétc nhùng s11 ki�n xày ra hàng 
ngày liên quan den chung ta. Khi nhin nh�n bàn thân 
minh là ngtt()i nhlt thé này hay thé khâc, tlt duy cùa 
chung ta se t\( nh�n biet và tim mQt phltC1ng an Clt Xir 
phù hçtp. Th� chi cà nhùng vi�c du'àng nhlt không 
liên quan téti kiêm soât càm xuc chù quan cùa con 
ngtt()i cüng tuân theo quy lu�t này. 

Hay xem xét môt van de C\1 thê nào d6 và câch n6 
ành hlt6'ng téti qua trinh t11 nh�n thire cùa moi chung 
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ta. Cac nghiên cU'U cho thay: khi nh�n dttQ"c môt yêu 
cau nh6 và chap nh�n thl,l'c hiên n6; môt ngttà'i se dè 
dàng chap nh�n môt yêu cau lân hdn - thl,l'c chat chinh 
là yêu cau mà chung ta muon ngttà'i d6 thl,l'c hiên. Néu 
không c6 yêu cau nh6 và anh ta ciing không muon thl,l'c 
hiên n6, thi anh ta châng c6 li do nào dé làm yêu cau 
tiép theo. 

TI�P C�N NHANH Két quà nghiên cüu du'éli dây 
minh hQa cho ly thuyét "k�t chân 

trang clta" (foot-in-the-door) , mQt ly thuyét và thü thu�t 
VÔ CÙng noi tiéng trang CaC ky nang thuyét phi,IC ngu'oi 
khac cüa tâm ly hQc, am chi vi�c mQt ngu'oi së d� dàng 
châ'p nh�n thl,l'c h i�n mQt yêu câu léln hdn khi da châ'p 
nh�n làm theo yêu câu nh6 tÙ' tru'élc do. Freedman và 
Fraser• da làm mQt thÙ' nghi�m khi dè nghi mQt so hQ gia 
dlnh cho treo bién "LÂI XE CAN THAN" cô to tru'élc clta 
nhà hq. Két qua là chi 17% ngu'oi du'çtc hoi dong y véli dè 
nghi  này. Véli mc}t so hQ gia dl nh khac, hai ông su d1,1ng 
cach khac: ban dâu chi x in phép treo bang chÜ' cô nh6, 
khoàng Sem èJ clta sé tru'élc nhà, là "HÂY LÀ NGI.J'ài LÂI 
XE AN TOÀN"; hâu hét mqi gia dlnh dëu dong y .  Khoang 
vài tuân sau do, hQ téli véli yêu câu tang kich cô tâ'm bién 
lên cô dë;� i và d�t tru'oc clta thl co dén 76% so hQ dong y. 

1 Ly thuyét " Foot-in-the-door", hay cèn dli<;lc biét toi voi tên viét tât là 
"FITD", dli<;lc dtia ra dàu tiên bai J .  L. Freedman và S.  C. Fraser, hai nhà 
nghiên cüu tâm ly hQC noi tiéng ngliè'i My trong công trinh nghiên cU'u 
"Compliance without pressure :  The foot-in-the-door technique" (Ph1,1c 
tùng không cân gây sU'c ép: ky thu�t "k�t chân trong cU'a"), 1966. 
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Khi th11c hi�n nhiîng vi�c nho theo cùng môt 
hu&ng, chung ta thuàng cô xu hu&ng duy tri càm 
giac hôa hQ'p bâng cach dong y chap nhân th11c hi�n 
mQt yêu cau létn hon cùa dièu da tùng th11C hi�n truétc 
dô. Nôi môt cach don giàn thi con nguài khi da dong 
y làm theo yêu cau nho thuàng se dieu chinh nhân 
thfrc. cùa minh theo huang cùa yêu cau dô; nhu trong 
vi dl,l trên, cac hô gia dinh da dieu chinh nhân thuc 
cùa minh theo hu&ng hQ (nhiîng nguài ra yêu cau) 
dung là nghiêm tuc vè chuy�n yêu cau lai xe an toàn 
thât. Vây là, vi�c dong y làm theo yêu cau l&n ho'n sau 
dô chi là vi hQ tu du y minh làm theo vi�c mà minh da . 
"tin tu<'1ng" là nên làm theo. H� quà cùa hi�n tuQ'ng 
này ành hu<'1ng t&i nhieu mij.t dài song cùa chung ta. 

Néu b:;m h6i môt nhôm nhân viên ban hàng xem 
trong so hQ cô ai cüng cô kinh nghi�m nhu trong vi d1,1 
trên, thi châc râng tat cà dèu dap là cô. Kh.i dang trên 
dà thành công, h<,m cô xu hu&ng nghi râng vân may 
cùa minh da t&i. Tuong t11, khi mQi chuy�n không nhu 
y, b<;�.n nghi râng vân may da b6 ro'i minh. Thé gi&i cùa 
chung ta, và cach chung ta giao tiép v&i nô, duQ'c quyét 
dinh b<'1i phan l&n qua trinh nhân thuc cùa chung ta -
qua trinh a y l�i là S11 phàn chi eu CÙa qua trinh t11 nhân 
thuc - cach thuc chung ta nhin nhân bàn thân minh. 

Vi�c t11 nhân thuc cùa môt nguài thuàng là co 
dinh, nhung nô cô thé "co dan" qua nhieu mue dô 
khac nhau và cô thé thay doi tùy thuôc vào cac s11 ki�n 
xày ra trong thài diém gan dô. Vi vây, b�n cô thé phan 
doan duQ'c dièu gi da xày ra d11a vào vi�c quan sat dïêu 
dang xày ra. 
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Ba lo�i tl! nh�n thûc: (a) TlJ nh�n thûc trong hoàn 

cành CI:J thé; (b) Tl! nh�n thûc không din hoàn cành 

CI:J thé và (c) Tl! nh�n thûc tn.tôc 

a) T\l nh�n thire trong hoàn cành cy the 

Nhii'ng nghiên cll'u liên quan t&i tri nh& và hành XÙ' 
da rUt ra két lu�n rang con nguèti phât trién sl,l' tl,l' nh�n 
thuc cùa minh dl,l'a trên tinh san c6 cùa thông tin, tuc 
là mue dQ dè dàng CÙa thông tin mà hQ tiep c�n du'Q'C. 
Vi d1,1, khi dang tràn day tl,l' tin, néu b:,1n liên t1,1c du'Q'c 
yêu cau hay su y nghï l�i vài làn và b�n l�i c6 thé nh& l�i 
cac sl,l' viêc tuang tl,l' da xày ra tru&c d6 da thành công 
dè dàng nhu' thé nào, thi vô hinh chung b:,in se nghï vè 
bàn thân minh v&i vè vô cùng tl,l' tin. 

Câch hành XÙ' cùa b�n ciing se trO' nên rat th�n 
trQng, b:,in can th�n v.&i tÙ'ng hành dông dù là nh6 
nhat cùa minh. Thông thuètng, bat cu dièu gi xày ra 
trong CUQC song CÙa b�n - dù là do ngu'èfi khac gây ra 
cho b:;m hay do bàn thân b�n gây ra - ciing dèu t�m 
thèti ành huO'ng den viêc b�n nhin nh�n bàn thân và 
thé gi&i này thé nào. 

vr Dl) THl/C T� M9t nhân viên ban hàng da dé mat 
ba khach hàng lon trong vài ngày gan 

dây. Lan toi, khi di den van phong cua mqt khach hàng, 
anh ta së ft cé cam g iëk chân chân hdn và tro nên can 
th�n tha ï qua so voi binh thu'ong .  Tùy vào mue lai suâ't và 
tfnh cap thiet cua viêc ban du'c;lc hàng, anh ta së can trQng 
và phân tfch tinh  hinh m9t cach thaï qua dé châc chân 
là min h  " làm chù tinh hinh" và không b6 là dièu gi dang 
tiec. Di nh iên,  vân cé tru'ong hc;lp ngo�i lê là dù c6 mat 
vài khëkh hàng quan trQng song hQ vân cé thé lay l�i t inh 
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thàn;  hQ hoàn toàn c6 thé g�p khach hàng tiép theo trong 
tr�ng thal tâm ly và thé h/c da du'c;tc làm moi . Tuy n hiên, 
tu' duy thông thu'ong cùa con ngu'oi rat it khi c6 thé làm 
du'c;tc nhu' v�y và tru'ong hc;tp này cüng hiém khi xay ra. 

vr Dl) THI/C T� MQt tay chdi bài da th ua trâng haï van 
trong vèng chu'a âay 10 phut. Nh�n 

thüc vë ban thân cùa anh ta bât dàu t�m thoi thay dei 
ràng v�n may cùa anh ta chu'a dén ho�c do anh ta chdi 
không tot. Quyét dinh b6 hét tiën ra dé danh bài nhu' 

. kiéu IÙ'a dai phu'dng là minh cam bài  lon hdn và châc an 
hdn cùa anh ta do v�y cüng b i  anh hu'ètng - trong tru'ong 
hc;tp không c6 gl thay doi - anh ta së không l iëu linh làm 
v�y nüa .  MQi vi�c chi xay ra nhu' v�y khi anh ta vân cèn 
it nhâ"t m9t quân bài m;;mh. Phan üng thu'àng thay trong 
nhüng tru'ong hc;tp kiéu này là : ngu'oi chdi bài së trèt nên 
"ai ng�i" hdn và không dam l ièu . 

Môt vi d\1 khac, dô là nguÔ'i da tùng bi tai n�n xe 
cô thi thôi quen lai xe cùa hQ së thay doi. VI d\1, néu 
nguÔ'i dô titng gij.p S\1' co khi co di chuyén xe sang 
trai mà không dé y là cô môt chiée xe sâp dâm vào xe 
minh, thi anh ta së t\1' nhiên tr6' nên chu y hon, th�m 
chi là chu y môt cach thai qua khi di chuyén xe sang 
trai 6' cùng môt kiéu duO'ng nhu v�y. Hoij.c môt nguO'i 
da tùng bj dâm tù dâng sau së t\1' nhiên hinh thành 
thôi quen liée kinh chiéu h�u nhieu hon, dé dàm bào 
châc chân minh không lij.p l�i chuyên dô môt lan nii'a. 

b) 1\t nl$1 thuc không èân hoàn cành C\1 thë 
Qua trinh thay doi s\1' t\1' nh�n thuc cùa con nguO'i 

cüng cô thé chiu tac dông cùa nhii'ng hoàn cành chung 
chung, không càn chi tiét qua. Dù dô cô là dieu vô 
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thu6'ng vô ph;;�.t, nhu viêc bong dung nhan duQ'c là'i 
khen ngQ'i ve môt chuyên gi d6 ciing c6 thê khién 
nguà'i d6 c6 tâm tr;;tng "minh là so môt". Khi mQi 
chuyên "di dung huétng", chung ta thuà'ng c6 xu huétng 
tl,l' nhiên và l;;tc quan trang cà nhùng chuyên khac, cho 
dù không may liên quan téti chuyên ban dàu. 

vr Dt) THl/C T� Bernard di làm trâng rang và du'gc 
mQi ngu'oi khen là trè ra den Ca Chi,IC 

tu.Si . Tt/ nhiên anh ta c6 thêm cam hltng dé bât tay làm 
mqt dt/ an môi hay m(it y tu'ong mà tru'ôc d6 da bac bo . 

Khi c6 càm giac tl,l' tin ve môt chuyên gi d6, môt 
ngu'à'i c6 xu huétng dam du'o'ng dàu, hay nghi l;;ti ve môt 
tinh huong nào d6 mà hQ c6 càm giac minh du'Q'c tôn 
trQng, nâm du'Q'c quyen kiêm soât và c6 quyen ra lênh. 

c) T\t nh�n thire truôc S\t viÇc chung chung 

Phàn trng kiêu này xày ra khi tham chi môt viêc 
nhu' dQc tin trên bao cüng c6 thê thay dôi cach nhin 
nhan cùa chung ta ve bàn thân và thé giéti. Vi d\1, sau 
khi nghe tin ve môt V\1 tai n;;tn may bay vô cùng thàm 
khoc, nguà'i ta c6 xu huétng lo lâng thai qua cho tinh 
m;;tng cùa minh khi di may bay. Li do c6 càm giac này 

là do tai n;;tn là môt d;;tng kY ire de gQ'i l;;ti nhat cùa con 
ngttài. Thy ti lê rùi ro không thay dôi nhttng nh�n thttc 
cùa chung ta da thay âôi; kéo theo d6 là thai âô, loi suy 
nghi và cach hành xtr cüng thay dôi. Chung ta âôt nhiên 
than trQng và lo lâng ho'n, dù trên thl,l'c té, châng c6 gi 
thay dôi cà. 
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V( Dl) THl/C T� M9t ngtioi ban bào hiéin nhân thQ gQi 
cho khach hàng . tiëm nang cùa minh 

là ông Jones khi  ông này môi blét tin âong nghi�p cùa 
minh,  mi}t ngtioi 40 tuoi, da chét vi b�nh tim hai ngày 
tntôc do. Suy nghi cùa ông Jones da thay doi và ông 
quan tâm hdn tôi bào h iém. Ông tin ràng vi�c mua bào 
h iém gio dây quan trQng hdn nhüng hoài nghi trtiôc do 
cùa ông . 

Bat cu khi nào muon tim hiéu qua khu cùa môt 
ai d6, hay nhin vào cach hành dông cùa anh ta trong 
thà'i diém hi�n t�i. Quan sat can th�n rrng xir và thaï 
dô cùa ngu'Ô'i d6, b�n se biét li�u nhân sinh quan cùa 
anh ta c6 thay doi hay không, và tùy truà'ng hQ'p cv. 
thé se ph6ng doan du'Q'c dieu gi da xày ra khién anh ta 
bây già' l�i c6 nh�n thuc nhu' v�y. 

Thù thuât 2: 
"Càm giéic cùa anli ta thé nào?" 

Con nguà'i luôn muon tim kiém mv.c dich và 

nguyên nhân cho CaC S\1' kiên ho�C châng liên quan gi, 
ho�c ngoài tarn hiéu biét cùa chung ta. Khi càn biét 
thông tin cùa âoi tu'Q'ng, hay hoi anh ta môt câu hoi 
th�t bat binh thuà'ng và md ho ve môt s\1' ki�n·nào d6 
ho�c dieu dang xày ra và quan sat phàn rrng cùa anh 
ta. Néu anh ta c6 vè cho d6 là môt dau hiêu tot, dich 
thj anh ta dang càm thay rat l�c quan. Con ngu'Q'C l�i? 
Anh ta âang rat bi quan âay. 
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V( Dl) THI/C T� John vüa ra khéi phông hQp vê mé;lt 
dt! an toi m�t mà anh dang càn nh�n 

du'Qc st,J' ùng hQ cùa công ty. Anh ta không thé th�t 19 bat 
cu thông tin nào vê ket quà cuqc hQp và dang deo cho 
minh mqt chiee m�t në;� dé tranh bat cu diêu tieng nào cùa 
mQi ngu'oi vê vi�c công ty së chap thu�n ke hoë;�ch cùa 
anh hay không . Neu bë;�n muon tlm ra chân tu'ông si,( vi�c, 
hay héi mqt diêu gi tu'dng tl,( nhu': "Anh cé biet chuy�n 
dong ho van phông chùng ta da düng lë;�i 0 dung 7 giè1 1 1  
phut roi lë;� i  chë;�Y tiep không?" Neu phàn ung cùa anh kiéu 
"Chang cé ca i gi chë;�Y tot o dây cà", bë;�n cé thé suy ra anh 
ta không cé ket quà tot të;li cuqc hQp.  Côn neu anh ta dap 
lë;� i  theo kiéu "The thi chung ta nên qua Atlantic City dé 
chdi bài blackjack thôi", bë;�n cé thé nghi là anh ta dang 
rat lë;�c quan vë buoi hQp vüa xong . Dù mqt ngu'oi cé chQn 
cach thuc nào dé che d�y càm xuc di chang nua, dù hQ cé 
co gang là ngu'oi trung tinh den may thi hQ, cüng không 
thé tranh du'QC nhÜ'ng Sd ho CO SUC to cao cao . 

Thù thu�t 3: 
Nh�n biét mâu thuan 

Khi quan sât môt ngu'Ô'i dang n6i chuyên gi d6, 

chimg ta càn vùa nhin cac err chi cùa hQ vùa phôi hçtp 

theo dôi v6'i lài n6i. Nhùng biéu hiên mâu thuàn nhau 

- nhuluc lac dàu trong khi vàn trà lài c6 - càn sl,ttinh 

te dé nhin ra chung và chinh nhùng biéu hiên này n6i 

lên càm xuc tht,i'c sl,t cù� nguO"i n6i. 

Khi b�n g�p tinh huang mâu thuàn giùa lài n6i và 

biéu càm cùa dai phuo'ng, hay âp d-..mg quy tâc: biéu 

càm dâng tin ho'n IO"i n6i dé phân tich càm giâc cùa 
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ngttài dô. Cu khi nào g�p truàng hQ'p môt nguài cô 
cit chi, biéu càm khuôn m�t và lài nôi khac nhau, b�n 
cô thé kha chac chan rang nguài này dang không nôi 
thl,tc lông minh. 

V[ Dl) THI/C T� Mé}t ngu'oi dang cau mày ho�c nâm 
ch�t tay khi biéu lé} tinh càm vôi b�n 

gai  thi  do không phài là ngu'è1i anh ta thl,l'c sl,f yêu thu'dng .  
Ho�c k h i  ngu'oi thg slta x e  cua b � n  cu'è1i g i à  b é}  n o i  râng 
anh ta xin l�i linh ki�n mà anh ta d�t hàng da du'gc gtÏi 
tôi nhu'ng không dùng du'gc, b�n co thé hiéu râng anh  ta 
không thl,fc SI/ càm thâ'y co l�i ; ho�c l inh ki�n do không 
phài b! hong tÙ' dau ;  ho�c cà hai phu'dng an trên. 

Trong thvc té, chung ta hay g�p tinh huang lài nôi 
Và hành dQng không an khÔ'p VÔ'i nhau, nh11ng th11Ô"ng 
bo qua nhanh chông vi nao bô chung ta cô xu hu6'ng 
chi muon to chue thông tin môt cach de dàng mà thôi. 
Nhung chi càn dé y môt chut thôi, qua trinh phân tich 
thông tin thông thuà'ng dô cô thé duQ'c t�m dùng và 
chung ta se nh�n ra chinh xac dieu gi dang dien ra. 
Hay cành giac VÔ'i cac biéu hiên sau dây, khi dô cô thé 
thông diêp mà b�n nh�n duQ'c không chinh xac: 

� Thà'i gian giü'a cir chi và là'i nôi không an 
kh6'p nhau. 

� Dàu cùa do� phudng chuyén dông môt cach 
may môc. 

� Cit chi không phù hQ'p vÔ'i nôi dung lài nôi. 

� Không CÔ S\t diêu chinh thài gian giùa cac 

biéu càm trên khuôn mij.t. 
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TI�P c,;N NHANH Khi loi noi cùa con ngu'oi du'gc thu 
âm và tua lt;�i, két hgp v6i m9t sa 

loi noi lâp bâp thi nhÜ'ng câu ngân và réi y dôi khi vlln co 
thé nghe du'c;tc. Co quan diém cho rang noi ngu'c;tc cüng 
du'c;tc coi là m9t hinh thüc giao tiép cùa con ngu'oi . Nhùng 
ngu'oi ùng hQ quan diém này cho rang loi noi co haï cap 
nghia : nghia xuôi và nghia ngu'qc. Khi nao cùa chUng ta 
hinh thành loi noi, bàn thân no t<;�o nên âm thanh co haï 
16p nghia riêng bi�t và dong thoi nhu' v�y thi m9t 16p là 
nghia xuôi, do y thüc chi dt;�o ;  16p con lt;�i là nghia ngu'c;tc, 
không do y thltc kiém soât. 

Thù thu�t 4: 
M()t trang mâi cùa cu()c dài 

Thông thttà'ng, khi môt ngttà'i càng l:;tc quan vè 

ttt<1ng lai bao nhiêu thi hQ càng c6 xu htt&ng dè tha 

thu cho loi lam trong qua khu bay nhiêu. Quy lu�t 

này càng dung h<1n trong nhùng trttà'ng hQ'p qua 

khu c6 liên hê mât thiet v&i ttt<1ng lai cùa hQ. Liên 

hê tâm ly này giup chung ta c6 cd hôi danh gia dttQ'c 

càm xuc và suy nghi th1,tc sl,t cùa môt ngttà'i trtt&c 

tinh hinh hiên t:;ti môt cach dè dàng, thông qua so 

sanh càm xuc cùa ngttà'i d6 dol v&i môt viêc dâ tÙ'ng 

xày ra trong qua khu. 
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V[ DV THI/C Tt Gary, dôl tac kinh doanh tn.tôc dây cùa 
Hil lary, dang co deo bam mc}t khach 

hàng tiêm nang cùa công ty cô. Sau CUQC g�p cùa Ga ry  
vôi v i  khach hàng nQ, Hi l lary chi càn n 6 i  mc}t câu châng 
hçm nhu': "Tôi rat tiéc là hQ da két thUc mQi  chuy�n nhu' 
thé". Néu Gary càm thay câu n6 i  này dung, anh ta  së cu' 
xù' tù' té hdn vôi H i l lary. Ngu'qc lç. i ,  néu anh ta  không nghi 
tich cl/c vè câu n6i này, phàn ù'ng khi do së n6i lên suy 
nghi thl/c cùa anh ta . 

Khi moi chuyên dang tien trién tot df;p, con nguO'i 
thuO'ng c6 xu huétng dè tha th(r han cho nhii'ng chuyên 
không tot da dan den tinh cành hiên nay cùa ho. Thy 
nhiên, khi chung ta nàn chi hay c6 càm giâc dang bi 
ngâng duO'ng l�i thuO'ng c6 càm giâc cam ghét doi véti 
nguO'i hay hoàn cành da xô day ta lâm vào "m6' hông 
bong" này. 

V[ DV THI/C Tt Gwen muon biét mQi chuy�n g iÜ'a 
ngu'oi chông chu'a cu'ôi tru'ôc dây cùa 

· cô là Pam và bç.n gai  môi cùa anh ta bây gia thé nào. 
Di nhiên cô c6 thé h6i thâng, nhu'ng khà nang c6 du'qc 
câu trà loi thl/c long së là rat thap. Vi thé, cô c6 thé nôi : 
"Em muon anh biét ràng em da rat trân trQng quang thoi 
g ian chùng ta bên nhau." Néu Pam co thai de} cqt nhà,  
không l jch si/ thi co lë anh ta không cô dl/ càm tot lâm 
vè tu'dng la i  vôi ngu'oi bç.n gai  h i�n  tç.i .  Trang tru'ong hqp 
mQi chuy�n dang tot dt;!p, anh ta së c6 phàn Ltng lich si/ 
và W té hdn . Di nhiên trang nhung tru'ong hqp nhu' thé 
này, vi�c h iéu tinh cach cùa dai phu'dng cüng rat càn 
thiët.  Tru'ôc khi du'a ra nh�n dinh nào d6; bç.n càn biét 
l i�u anh ta cô hay xù' si/ theo kiéu tù' té qua hay bcS ba 
hay không.  
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TI�P C�N NHANH Tâm tr;;mg cüa mc'}t nglfoi it khi néi 
lên càm giac cüa nglfoi dé t9i thoi 

diém dé, mà thlfong là thoi diém tlfdng lai ho�c dôi khi 
là qua khU'. Mc'}t nglfoi thlfong èJ tâm tr9ng tot khi anh ta 
mlfong tlfqng dieu tot dt;!p sâp xày ra. Mc'}t nglfoi dang 
trong ky nghi phép cé thé trèJ nên bu'ôn rau khi anh ta 
nghi tâi chuy�n sâp phài quay trèJ lë;ti  vâi công vi�c vào 
hôm sau .  TLfdng tl/, mc'}t nglfoi dang èJ van phèng khi nghi 
tâi ky nghi sâp tâi èJ Hawaii  së cé tâm tr9ng vui vé. Di 
nhiên, tâm tr9ng toi t� c6 thé xày ra khi mc'}t nglfoi nghi vë 
qua khÜ' cu a anh ta . Tuy nhiên, cac so l i�u nghiên cU'u cho 
thay tâm tr9ng hi�n t9i thlfong am chi dl/ cam vë tlfdng 
la i  nh iëu hdn ; và neu bë;tn cé thé nh�n ra mc'}t nglfoi dang 
c6 tâm trë;�ng khé chju trong thoi gian gan dây thl b9n c6 
thé châc chân ràng dé là cam giac cüa anh ta vë tlfdng 
la i  cüa mlnh .  

Thù thu�t 5: Anh mât biét n6i 

L�p trinh ngôn ngù tu duy (Neurolinguistic 
Programming - NLP), môt nhânh trong thuyet thôi 
miên Mil toni, c6 thé cung cap cho b;;tn nhùng thông tin 
hùu ich trong viêc phân tich suy nghi cùa ngttài khâc, 
d�c biêt là cac thông tin vè moi liên quan giùa suy nghi 
và S\1' chuyén dông cùa mât. B;;tn da tùng bao già dé y 
môt nguài dang mo' màng, khi nhin cham cham vào 
khoàng không gian nào d6 thttàng c6 xu htt&ng dàu 
nghiêng sang trâi và mât htt&ng lên phia trên bên trâi 
(v6"i nhùng ai thu�n tay phài) bao già chtta? Dtt&i dây 
là câch giài thich cho hiên tttQ'ng này: 

1 Thuyét thôi miên này dU'gc d?t theo tên cùa Mi lton H. Erickson ( 1901  
- 1980), ngU'oi sâng l�p  phU'dng phâp tri l i�u bâng thôi m iên  éJ My,  và  
du"gc nhièu ngu"oi công nh�n là nhà  thôi miên tri l i�u 15 i  l ë;IC  nhâl trên 
thé giéJi. 
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Khi môt nguài nhln lên trên, anh ta dang nghi dén 
ho�c hoi tuà'ng 1� môt thông tin nào d6 da t'ling nhin 
qua. Khi môt nguài thu�n tay phài nhin lên trên và 
hu&ng sang trâi, anh ta dang nh& l;;ti chuyên da tùng 
xày ra trong qua khli'. (Doi vcri nguài thu�n tay trâi, 
hành dông nhin vè phia ngll'Q"c l�i ciing cho y nghia 
tu<1ng 111). 

Thông thuàng7 hàu hét nhii'ng ai thu�n tay phài 
dèu hu&ng mât lên trên khi hoi tuà'ng l�i hinh ành 
mio d6, con huang thâng khi nh& l�i môt âm thanh 
nào d6, hu&ng xuong du&i khi suy nghi vè càm xuc và 
ngôn ngii', nhin sang phài dé "ché'' ra môt chuyên gi 

d6 và phia trâi là nghi vè môt ky niêm nào d6. 

8 o  

Vf Dl) THl)'C T� Khi a p  dt,mg thù thu�t này, dièu dàu 
tiên b;;m càn ghi  nho là phài xac dinh 

dltQ'C dei tltQ'ng c'ân quan sat là ngltoi thu�n tay trai hay 
tay phà i .  f>é biét dLtQ'c thông tin này, bÇ�n co thé chi c'ân 
h6i ngLtoi do m(}t câu hoi ddn giàn gqi nho vè v�t trong 
qua khü; vi dt,J nhlt chiée xe hdi d'âu tiên cùa hQ màu gi, 
sau do dîn cü vào phàn üng cùa hQ dé xac dinh.  Vi dt,J, khi 
bÇ�n h6i ngLtoi nhân viên l i  do tÇti sao cô ta di làm mu(}n, 
khi cô ta dap :  "Tôi g�p m(}t tai n;;m xe kha nghiêm trQng 
nên dén mu(}n," bÇ�n co thé h6i tiép : "Thé chiée xe do màu 
gi?" dé tham do cô ta . Néu cô ta dLta mat sang phia dé 
"ché" ra m(}t dièu gi do, bÇ�n co thé két lu�n cô ta dang 
không noi dung st,J' tht,J'c. 
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Chlti1Dg5 

Bo mûe tlq quan tâm: 
Liêu anh ta co 

• 

th\J'c s\J' quan tâm 
hay b�n chi etang 
lang phi thài gian? 

"Phân nùa thài gian con ngùài nghi hQ dang noi 
chuyÇn công viÇc, tht;ic' ra chinh là thài gian mà hQ 
dang lang phi." 

E d g a r  W a t s on H ow e  ( 1 8 5 3 - 1 9 3 7 )  



Già' thi chûng ta tim hiéu xem liêu doi tttçtng hçn hô 
CO thich bl).n, ngltà'i dong nghiêp CO thl,tc Sl,t muon 

giûp bl).n hoàn thành công viêc hay khâch hàng ttt<1ng 
lai c6 htlng thû vûi sàn pham cùa bl).n hay không. 

Thl,tc ra, viêc do duçtc mue dQ lta thich cùa mQt 
ngltà'i là mQt viêc không he kh6, néu chûng ta c6 thé 
nhin ra van de ro ràng và khâch quan. Van de là khi 
chûng ta càng muon biét ro mQt van de nào d6 - vi 
d\1 nh11 mQt doi tltçtng hçn hô hay mQt th11<1ng Vl.l làm 
an - thi chûng ta ll).i càng thay viêc nh�n biet Sl,t quan 
tâm cùa doi ph11<1ng kh6 khan hon. 

Khi nh�n thuc bi thu hçp, chûng ta thuà'ng de bi 
mat ph11<1ng huûng hon. Vi d\1, khi deo duoi mQt van 
de nào d6 quan trQng hon binh thuà'ng, nh11 mQt dl,t 
ân hay mQt moi quan hê mûi, chûng ta thltà'ng hay 
nhin nh�n và phân tich n6 è1 mue quan trQng h6a van 
de hon. Van de lûc d6 chiém trQn tâm tri chûng ta, 
làm chûng ta lûc nào cüng suy nghi ve n6 và nh11 vây 
càng kh6 dé nh�n biét. Dieu chûng ta nên làm thl,tc 
ra chi là nhin nh�n ll).i viêc d6 theo câch khâch quan 
nhat c6 thé, và d�t minh vào vi tri mOt nguà'i ngoài 
cuQc dé giài quyét, vi d\1 nh11 tl,t h6i bàn thân: "Nêu 
chuy�n riày xày ra vûi bçzn minh, minh sé cho cô fly 
lili khuyên thë nào?" 

Thuà'ng khi mOt nguà'i quan tâm tûi mOt ai d6 hay 
mQt dieu gi d6, hQ rat kh6 che giau càm xûc cùa minh. 
Chltdng này se cung cap cho b�n bai thù thu�t, bai 
dau hiêu nh�n biét co bàn và mQt dau hiêu nh�n biét 

nâng cao dé giûp nh�n ra mue dQ quan tâm cùa mOt 

ngltà'i vûi bat kY dieu gi. 
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Thù thuât 1 :  Tinh tll ldi 
. . 

Tru6'c khi tim hiéu thù thu�t này, càn luu y m{)t 
quy tâc râng bat ky ai cüng dèu hành d{)ng vi lQ'i ich 
cùa ho tr1t6'c tiên. Quy tâc này n6i lên dièu gi? Môi khi 
b�;tn tham dà s11 quan tâm cùa m{)t nguà'i cho m{)t dieu 
gi d6, hay xem xét hành d{)ng cùa nguà'i d6, chukhông 
nhat thiét phài b�n tâm nhii'ng gi ho n6i. 

V( Dl) THI/C T� MQt ngtJèli nôi ràng minh qua b�n dé 
cô thé deo duili m9t thu vui nào dô 

trong cu9c song là anh ta không nôi thl,l'c long. Chung ta 
cô thé nh�n ra dièu này ré hdn khi không hè tin là anh ta 
dang nôi th�t. 

Khi dô hay dè xuat ngtJèli này thü dàu ttJ làm m9t vi�c 
gi dô, cô thé là dùng thèli gian, tiën bëi!C hay süc ll,l'c cùa 
hQ - và xem l i�u phàn üng bii�n nh�n dtJc;1c là sl,l' tan thành 
hay bac bé. Khi m9t ngtJèli cô y muon dành nhièu thèli 
gian hdn cho m9t vi�c gl dô, sl,l' quan tâm cùa anh ta 
vôi công vi�c dô càng cao (già sü bii�n da loëi!i trtJèlng 
hc;1p anh ta co tinh dièu chinh nh�n thltc cùa minh) . 
Cu9c song cùa m�i ngtJèli dèu cô nhüng sl,l' Liu tiên mà 
chung ta chi chQn h,ta dành thèli gian cho nhùng gi th�t 
quan trQng . Khi m9t ngtJèli nôi ràng anh ta không cô thèli 
gian dành cho vi�c dô, châng qua dô là vi�c không cô y 
nghia doi vôi anh ta mà thô i .  

Dau hi�u 1 :  Y nghia tù dôi mât 

Dé y xem dong tli' trong mât dôï tltQ'ng c6 gian nè1 
hay không là m{)t câch làm khâ hiêu quà khi muon 
do mue d{) quan tâm cùa m{)t nguà'i doi v6'i m{)t v�t/ 
viêc nào d6. Khi m{)t nguà'i c6 hŒng thu v6'i m{)t dièu 
gi d6, dong tli' cùa anh ta se t11 d{)ng gian nè1 hdn 
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binh thuO'ng; ca che này xày ra khi anh ta muon tiép 
nh�n du'(JC nhieu thông tin han và dôi mât muon 
du'(JC "nhin ro han". Ngu'(JC l�i, khi không muon tiép 
nh�n thông tin, dong tir cùa con ngu'Ô'i së co l�i. B;.in 
c6 thé cho râng cd che này c6 vè không th11c té dé giài 
thich cho chuyÇn yêu/ghét cùa môt ngu'Ô'i, song nên 
lu'u y râng chi vôi mât thu'Ô'ng, b�n cüng c6 thé quan 
sât s11 thay dôi này mà không càn s11 trq giup cùa 
phu'ang tiên hay dv.ng cv. kY thu�t nào. Nh�n djnh 
trên du'(Jc chll'ng th11c bâng nghiên cll'u cùa Lubow 
và Fein1• Thông qua viêc do kich cà dong tir cùa môt 
ngu'Ô'i khi duqc cho xem câc bll'c ành chv.p cành hiên 
tru'Ô'ng vv. ân, hQ da phât hiên thành công so ngu'Ô'i 
biét vè thông tin ph�m tôi vôi ti lê 70% và lo;.ii b6 
duqc so ngu'Ô'i không biét gi vè thông tin d6 vôi ti lê 
dung tuyêt défi téfi 1oo%. 

Trong th'Q.'C té, môt so · công ty nghiên cll'u thj 
tru'Ô'ng da cho lâp d�t câc mây quay trôm dé do phàn 
itng cùa dong tir câc khâch hàng khi câc công ty này 

tien hành nghiên cll'u phàn itng cùa hQ doi vôi câc sàn 
phâm khâc nhau. "Nghiên cll'u dong tir" là tên gQi cùa 
phu'dng phâp nghiên cll'u này, trong d6 hQ tien hành 

nghiên cll'u moi tu'dng quan giùa viêc gian n6' dong 
tir cùa môt ngu'Ô'i và mll'c dô quan tâm cùa anh ta khi 
duqc kich thich bâng hinh ành. 

1 R. E. Lubow and Ofer Fein là hai tién si tâm ly hQC n6i tiéng ngtli1i My. 
Nghiên c(/u n6i trên dl/!1c nêu ra trang bài viét co tt,ta dë "Pupillary size 
in response to a visual guilty knowiedge test: new technique for the 
detection of deception" (SI,I' gian nb dông tU' khi phàn Ü'ng tntdc thông 
tin t{ii ph<;�m bâng hinh ành: ky thu�t mdi trang viÇc phat hiÇn SI/ dol 
tra), dllng trên T(lp chi Tâm /y hpc thrjc nghi�m: cac U'ng dt,mg", 1996. 
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Bên c�nh dau hiêu cùa dôi mât, ding nên chu y dau 
hiêu cùa dôi môi - thu'àng se mO' to hon binh thuàng 
- khi ai d6 c6 y ham thich môt dïêu gi. Giong nhu' 
phàn U'ng cùa môt dûa trè khi c6 do chai m&i, cà mât 
và miêng cùa nô

. 
deu mO' to dé c6 thé thu nhân tâi cà. 

V( Dl) THI/C T� MQt nhân viên trién lam cho nglfoi 
djnh gia xem mQt vài sàn pham, và 

dây là nhli'ng gl anh ta quan sat dlft;1c tÙ' nglfoi djnh gia : 
anh  mât cùa ông ta düng l� i  à mQt sàn pham lâu hdn 
nhÜ'ng cai khac. Thêm vào d6, hlnh ành ph6ng d�i à may 
quay an ninh cho thâ'y dôi mât ông ta mà to hdn voi dong 
tù' da dlfgc gian nà. V�y là bâ't chap vi�c ông ta n6i hlfdu 
n6i vlft;1n dén dâu di cha':lg nua, châc chan là ông ta c6 
hltng thu voi tac pham d6 hdn han nhÜ'ng ca i khac. 

Dau hi�u 2: L�i là dôi mât! 

Khi sl,l' chu y tâp trung vào môt vât/dïêu gi d6, môt 
ngu'ài c6 thé không phài là thich dïêu d6 nhu'ng van 
se tâp trung dé y t&i nô. D6 là phàn U'ng tim kiem S\( 

phàn hoi. Dièu này ciing dung v&i truàng hQ'p môt 
nguài không thich, ho�c thâm chi là sQ' hai môt vât/ 
dièu gi do: vi khi d6 chung ta nhân thay anh ta c6 y 

thûc, chu y cao hon t&i ket quà mà nô mang l�i. 

Vi dl), môt ngu'ài SQ' rân c6 thé se rat hoàng SQ' khi 

thay Sl,l' xuat "Qiên CÙa nô; khi do CÔ ta se không thé 
rài mât khoi con rân. Môt ngu<}i da tÙ'ng bi dao dâm 
se tâp trung chu y t&i con dao dé châc chân là luc nào 
anh ta cüng biet vi tri cùa nô. 

Thy nhiên, ciing càn hiéu râng phàn U'ng cùa môt 
ngu'ài dàn ông tru'O'ng thành khi trông thay môt dûa 
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trè s tuoi cam trên tay môt con dao do cho'i së khâc 
v6'i phàn ûng duqc nhâc t6'i iJ trên. Chi khi càn tim 
kiém st,t phàn hoi, môt nguài m6'i chu y nhièu ho'n t6'i 
môt vât khâc. 

vr ov THl/C T� MQt tay chdi bài ôang ô�t ClfQC lon hdn 
mQi khi và cha ôqi phàn U'ng cùa ôoi 

thù, xem anh ta së ô�t thêm hay bo bài .  Trang trlfang hqp 
tay chdi bài này chi ôang co tinh  lù'a ôoi thù là minh  c6 
bài m;;tnh hdn (trang khi thl/c te không phài v�y) và long 
tl/ tin cam châc chien thâng cùa anh ta không cao, anh ta 
se t�p trung nh ièu nhat vào phàn ung cùa ôoi thù .  Neu 
ôây chi là tay md thi anh mât anh ta së t�p trung vào bài 
ho�c tay cam bài cùa ôôï thù, tùy vào trinh  ôQ chdi cùa 
anh ta . Phàn U'ng này cho thay anh ta ôang tim kiem si/ 
phàn hôi và tay cam bài cùa ôoi thù se là phlfdng t i�n n6i  
cho anh ta biet phàn U'ng tiep theo cùa nglfai ô6 - se ô�t 
clfqc thêm hay bo bài .  Trlfang hqp tay chdi bài này c6 bài 

. m;;tnh th�t và khà nang thua cùa anh ta là rat thap, a n h  
ta s e  chi ôdn giàn là nhin quanh phong ,  t ù'  khuôn m�t cùa 
ôô'i thù toi nhü"ng nglfai khac. (Nglfai chdi càng c6 nh ièu 
kinh nghi�m thi càng c6 xu hlfong ap dt,mg thù thu�t ôièu 
chinh nMn thuc cùa minh  hdn, dù hQ viln co tinh  che g iâ'u 
theo kiéu già va không quan tâm gi cà . )  

8 6  

TI�P C�N NHANH Lan toi, k h i  b;;tn ôang à n h à  hàng, 
công viên hay bat ky ndi công c9ng 

nào, neu b;;tn muon biet l i�u m9t nglfai c6  ôang ôé y toi 
minh hay không, hay già bQ nhin lên tran  nhà và ôQt 
ngQt thay ôoi anh mât nhin sang m9t ôiém khac. Sau ô6 
nhanh chang q uay qua ôoi tlfqng ôé xem anh mât anh ta 
dang hlfong vào ôâu .  Néu dung là anh ta dang ôé y bçm, 
anh mât anh  ta se dù'ng à dung diém mà luc nay b;;tn vù'a 
moi nhin .  
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Thù thuât 2: 
sv tô mo co thé tiét 19 nhiéu diéu 

"Sl!to mo c6 thé tiet lô nhïêu dïêu" là môt thù thu�t 
tuy�t voi c6 thé âp dl,mg trong hàu het mQi trl.l'Ô'ng 
hQ'p. Bàn chat cùa thù thu�t này là: khi môt nguoi 
c6 hrrng thu véti môt v�t/vi�c/ai d6, hQ se muon biet 
thông tin ve v�t/vi�c/ngU'Ô'i d6 nhieu hdn ngU'Ô'i binh 
thU'ong . .Â.p d\mg chien thu�t này, chung ta se t�o cho 
doi phudng càm giâc to mo. Neu nguoi d6 muon tiep 
tQ.c tim hiéu sâu hdn, chung ta c6 thé ket lu�n râng 
anh ta it nhat ciïng khâ h11ng thu. Bi quyet dé âp d1,mg 
thành công thù thu�t này d6 là phài phân biêt dU'Q'c 
giii'a to mo c6 chù dich và to mo vu vd; nghia là chung 
ta phài châc chân dl.l'Q'c nguoi d6 muon biet nhïêu hdn 
dé thoa man nhu cau cùa anh ta. Thù thu�t này c6 thé 
âp dQ.ng trong vô so truong hQ'p thllc te. 

Vf Dl) THl/C T� Gia sÙ' b;;m muon bi et l i�u công ty cü 
c6 muon b;;m quay trèt l�i hay không . 

B;;m c6 thé gù'i cho nglfoi l iên lë;�c bên công ty m9t emai l  
trâng.  Neu công ty vân con muon bë;�n quay lë;� i ,  hQ së to 
mo vè dièu bë;�n djnh viet cho hQ (ho�c vè t�p tin mà bë;�n 
da "quên" không gù'i kèm) và viet emai l  tra loi  bë;�n ngay. 
NglfQ"c lë;� i ,  hQ së la tjt emai l  d6 . 

B�n ciïng c6 thé âp dQ.ng thù thu�t này dé biét liêu 
môt ngl.l'oi c6 dông Ille làm viêc gi d6 không. Dàu tiên 
b�n dua ra cho hQ môt li do dé thllc hiên công viêc d6; 
sau â6 quan sât: neu nguoi d6 chju dàu tU' nhïêu công 
srrc hdn thi ch11ng to anh ta c6 nhïêu h11ng thu véti 
công viêc d6. 

D Q C  V !  B ÂT K Y  A l  8 .7 



Vf Dl) THl/C T� Trong m{)t công ty nh6, Denise muon 
biê't li�u dông nghi�p cùa mlhh cô 

muon chuyén sang phàng ban khac hay không . Cô không 
nghi minh se c6 m{)t câu trà loi thâng than nê'u hoi tn/c 
tiê'p. Vi v�y, cô n6i : "Tom, tôi nghe n6i dang cô m{)t vj tri 
trong trong phàng kê' toan day." Di nhiên, anh ta c6 thé 
chi hoi thêm vë mue hJdng, gia làm vi�c ... nê'u anh ta tà 
mo ddn thuàn.  Do v�y, cô bo sung thêm m{)t so thông tin 
dé "câu" anh ta hôi thêm. Néu Tom c6 hU'ng thu, anh ta 
châc chan se làm v�y. Nghi v�y, Denise tiê'p tvc n6i thêm : 
" Nghe n6i hQ c'ân tuyén mQt ngu'ài không qua khât khe vë 
m�t thè1i gian và c6 thé làm vi�c qua giè1." Giè1 cô chi vi�c 
xem li�u anh ta cô bo di nhu' thu'è1ng 1�, hay nan lï;�i dé hoi 
thêm thông tin hay không. 

Thù thu�t 3: Thay âoi thl!c té 

Long tl,t tin cùa môt ngttài thttàng ty 1� nghich 
v6'i mue dô quan tâm cùa hQ. Vi d1,1, .môt ph\1 nii' tl,t 
coi minh là ngttài c6 suc hut se râ:t tl,t tin v6'i ngo�i 

hinh cùa cô ta. Nhttng néu cô ta phât hi�n sl,t hi�n 
di�n cùa doi tu'Q'ng mà cô dang muon gây an tu'Q'ng, 
cô se mat tl,t nhiên và trèt nên kém tl,t tin, can trQng 

han binh thttàng. Ho�c c6 anh chàng da that nghi�p 
trong vài nam. Khi cuoi cùng ciing du'Q'C môt no'i gQi 
di ph6ng van, mue tl,t tin c�a anh ta se thap ho'n là 
khi anh ta da c6 môt công vi�c và dây chi là cà hôi 
dé th ir doi vi�c mà thôi. 

Khi càng quan tâm t6'i môt v�t/vi�c/ai d6, tâm tri 
cùa chung ta se càng t�p trung nhièu hàn vào vi�c 
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gây an tu'Q'ng v� làm cho âôï htQ'ng phài chu y t&i 

chung ta. Khi nhQ.n thuc bj thu h�p, chung ta se trt1 
nên t�p trung qua mue cho môt van âe. V à nhu v�y, 

khi dîn quan sat mue di) quan tâm cùa mi)t ngttà'ï, 
chung ta chi vïÇc quan sat qua mûe di) t\( tin cùa 
ngttà'ï d6 và ngttQ'c lQ.i. Vi d1,1, môt nguèJi khi nh�n 
âuQ'c nhièu lèJi âe nghi làm vi�c se t\1' nhiên nhin 
nh�n và dành S\1' quan tâm cho moi lèJi âe nghj vôi 

mue âô ngang nhau. 

Thy nhiên, khi môt nguèJi âa that nghi�p hai nam 

v&i môt dong hoa âcrn trên bàn an, hông nh�n Ôu'Q'c 
thông bao t&i ph6ng van xin vi�c, hân càm nh�n 
cùa anh ta se khac. Anh se t�p âi t�p l;;ti cac tinh 
huong co thé xày ra trong buoi ph6ng van, nghi vè 
no không ngùng nghi, trong âàu tràn ng�p tùng chi 
tiet và luc nào ciing lo SQ' minh Se tntQ't phong van, 

không co âUQ'c vi�c làm. NguèJi âo qua quan tâm t&i 
cuôc ph6ng van chi vi anh co qua it s\).' 1\l'a chQn. 

Khi b;;tn co thé dàn dât cuôc noi chuy�n v&i môt 
nguèJi, hay ap d1,1ng thù thu�t sau âé nh�n biét mue 
âô quan tâm cùa nguèJi âo t&i chù âe âUQ'c âe c�p. 

Du&i âây là tom tât cac bu&c chinh cùa chien thu�t 

này. Tiép âo, chung ta se cùng phân tich chi tiét tùng 
bu&c môt. và phân ti ch môt so vi d1,1 âé hiéu cach ap . 
d1,1ng phucrng thuc này thé nào. 

BUÔ'c 1: Quan sat ban âàu: B�n âo mue âô quan 
tâm cùa âoi tUQ'ng tru&c khi bât âàu noi hay làm bat 
ky âièu gi. 
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Buôc 2: Thay dêii thl,tc té: B:;tn cung cap thông tin 
và làm dôï tttQ'ng tin râng cd hôi d:;�.t dttQ'c dieu anh 
ta mong muon dang bi thu h�p. 

Btrôc 3: Quan sât phàn ung: B:;tn quan sât phàn 
ung khi nhan dttQ'C thông tin này cùa doi tltQ'ng. Néu 
tuc toi hay huon rau, anh ta rô ràng cô quan tâm tÔ'i 

két quà dô. Tuy nhiên, néu anh ta không the biên gi, 
b:;tn cô the già dinh là viêc dô không gây hung thu 
cho anh ta. 

Buôc 4: Không h:;tn che: De trânh di t6'i két luan sai 
làm trong trltÔ'ng hQ"p doi tltQ"ng da nghi rang minh 
it cô cd hôi và vi thé không the hiên thâi dô b1,tc tuc 
nhtt da dl,! tinh trong btt6'c 3, b:;tn cô the tinh "dttO'ng 
khâc" và ve cho anh ta môt loi thoât. GiO' dây néu 
anh ta hào hrrng, b:;�.n cô the két Iuan anh ta cô hrrng 
thu nhttng không dù tl,! tin là minh se thành công de 
cô dttQ'c thu minh muon. 

Bây giO' chung ta se xem chi tiét tirng btt6'c môt: 

Bu'ac 1 :  Quan sat ban dâu 

Néu doi tttQ"ng tô vè tl,! tin ngay tir dàu, cô bai két 
luan CÔ the rut ra: (a) anh ta CÔ hung thu VÔ'Ï ket quà 
và tl,! tin rang minh se nâm dltQ'C Cd hQi và (b) anh 
ta không he quan tâm t6'i két quà. Tâm ly thu bai rat 
dè hiêu vi môt khi ai dô da không quan tâm t6'i môt 
van de, thi nô cô ra sao ciing không ành httàng t6'i 
anh ta, do vay anh ta tl,! tin. Theo dô, chung ta cô thé 
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hiéu rang khi môt nguÔ'i mat tt.r tin ngay tù ban dàu, 
khà nang anh ta quan tâm téti két quà là rat cao. 

BU'ôc 2: Thay âôi thl!c té 

Qua qua trinh "thay doi tht.rc té", chung ta da làm 
giàm nh�n thll'c vè cd hôi thành công cùa doi tuc;tng 
và theo d6 danh gia m'lie dô quan tâm cùa anh ta. 
Nên nhét rang khi m'lie dô y thll'c càng cao thi môt 
nguÔ'i càng dè dàng nh�n biét tht.rc té hon và dieu 
nguçtc l:;ti ciing dung. Bang cach già vÔ' thu h�p nh�n 
thll'c cùa ho môt cach khéo léo, t'lie là làm nhièu 
phan doan cùa anh ta, chung ta se càng bât anh ta 
dé lô m1.1c dich cùa minh hon. 

Khi b:;tn làm doi tuçtng c6 càm giac khà nang 
thành công cùa anh ta giàm di, néu st.r tt.r tin cùa 
anh ta giàm di, c6 nghia là st.r quan tâm cùa anh ta 
tù ban dàu kha cao. Côn néu anh ta châng c6 dau 
hi�u gi thay doi, c6 nghia là m'lie dô quan tâm cùa 
anh ta c6 thé thap; và b:;tn phài v�n d1.1ng moi khà 
nang phan doan dé tiep t\lC dânh gia. 

Buôc 3: Quan sat phàn ung 

Sau khi da tien hành Buétc 2, b:;tn chi càn don 
thuan tim kiem dau hi�u CÛa S\t mat tl,t tin ndi doi 
tuc;tng và nhii'ng bien chuyén trong tâm ly cùa anh ta. 
Môt nguÔ'i khi muon d:;tt duçtc dièu gi d6 nhung l:;ti 
e sc;t minh không thé làm duçtc se duy tri tr:;tng thâi 
nh�n thll'c b6 buôc. Duéti dây là cac dau hi�u nh�n 
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biét cùa cà bai ��ng thai mat tl,t tin và tinh thàn kém: 

)> Ngttài mat tl,ttin se c6 cac dau hiêu nhu': mat khà 
nang t�p trung, lo lâng, c6 diêu bô hol.lc dang 
ngoi không thoài mai. 

)> Nguài rai vào tr�g thai tinh thàn kém se c6 cac 
dau hiêu nhu': gi�n dfr, cvc cân, dè nàn long, cau 
c6, kh6 chju, hiéu 1<1 m<1, n6i nang thieu suy nghi 

và không chju thông càm. 

Bliac 4: Không h�n ché 

Hoàn cànb nào se khién môt ngu'Ô'i dù rat quan 
tâm t6'i van de du'Q'c n6i t6'i nhu'ng vàn thé biên thai 
dô di.rng dung khi cd hôi cùa anh ta bi thu h�p? Câu 
trà lài là khi nguèti d6 ngay til dèîu déi nghi r&ng 
minh châng c6 cu hé)i nào cà. 

Môt ngu'Ô'i khi da tin rang anh ta không c6 Cd may 
nào dé d�t du'Q'C dieu do thi se không tl,t tin, bat chap 
vè ngoài anh ta c6 thé biên thé nào di chang nfra. Anh 
ta da tl,t g�t minh kh6i cuôc chai .và chung ta phài lôi 
anh ta nh�p cuôc. 

Vi dv, môt hoc sinh trung hoc èJ Mi nh�n toàn diém 
C và d�t 6oo diém SAT se châng lo lâng gi khi nôp 
dan vào tru'Ô'ng Harvard. Trong tru'Ô'ng hQ'p này, hoc 
sinh d6 da tl,t biét minh châng c6 cd hôi nào cà, nên 
không thé biên dau hiêu lo lâng hay bat an nào. Dé 
tranh danh gia nhàm rang biéu biên dling du'ng d6 
c6 y nghia tich cl,tc, chung ta càn chi ra cd hôi cho dôl 
tu'Q'ng c6 thé d�t du'Q'c thành công. Néu b�n nghi môt 
ngu'Ô'i th�t tuyêt khi anh ta không b�n tâm dén tien 
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b�c thi hay thir d�t anh ta vào môt chuyên liên quan 
t6'i tièn nong xem thâi dô cùa anh ta c6 gi khâc không. 

GÏÔ" thi chung ta thir két hQ'p cac bU'Ô'C da hQC dU'Q'C 
trong vi d\1 thl,l'c té dll'6'i dây dé xem thù thuât này âp 
d1.1ng thé nào. 

V[ 01,.1 THl/C T� MQt ngLtai ban hàng muon tham do 
suy nghi cùa khach hàng . Nhlf mQi 

khach hàng binh thLtang khac, ngLtai khach hàng d6 c6 
vè kha quan tâm .  Nglfai ban muon biét châc chân hdn .  
f)au tiên a n h  ta càn dlfa ra mQt s o  thông tin l à m  nhi�u 
nh�n thltc cùa nglfai mua và xem mltc dQ quan tâm cùa 
nglfai d6 tang hay giàm. Anh ta c6 thé n6i mQt câu d<;�i 
lo<;�i nhlf: "Thlfa ông Smith, ông nên biét ràng doi vôi hàu 
hét lo<;�i hinh dàu tlf, cac diëu khoàn tài chinh gia da dLtqc 
làm ch�t hdn Sci VÔi trlfÔC dây", và quan sat phàn ltng CÙa 
ông Smith . Néu ông ta t6 vè không quan tâm, c6 lë ông ta 
không nghi minh c6 khà nang trà l<;�i  khoàn n<;1 dang muon 
vay. Con néu ông ta t6 vè kh6 chju thi c6 lë ông ta quan 
tâm và tl/ tin ràng minh c6 thé chi trà cho phan mà ông 
ta da dl/ tinh tÙ' trlfôc. 

Gia thi nglfai ban d ùng hinh thltc thay doi thl,J'c té cuoi 
cùng (chi ra khà. nang ông ta v�n c6 thé vay dLt<;lc tiën 
trang khà nang chi trà cho phép) .  Néu bên ban v�n không 
nMn thay c6 sl,J' thay dêii gi o khach hàng, c6 thé khâng 
dinh d6 là do ông này sân sàng chap nh�n bat clt diëu 
khoàn nào, ho�c là ông ta không hë tl/ tin ràng minh së 
thl,J'c h it$n dLt<;lc thlfdng Vl,l này. 

Nghi v�y, nglfai ban hàng thông bâo vôi ông Smith ràng 
anh ta c6 khà nang lay dLtqc can nhà cho ông mà không 
càn d�t CQC. Néu khach hàng bât dàu h6i thêm ho�c tro 
nên hào hltng,  sôi noi hdn, nglfai ban c6 thé an tâm rang 
ngôi nhà gia dây da tro nên "trang tàm vôi" cùa .nglfai 
mua. NhÜ'ng diêu khoàn ban dàu khh�n ngLtè1i khâch 
hàng nghi rang minh kh6 c6 khà nang dÇit dlf<;lc thlt minh 
muon, diêu này giài  thich cho vi�c ban dàu ông ta thl,J'c 
SI/ quan tâm nhiëu den can nhà nhLtng IÇti  it tl/ tin rang 
minh co thé mua n6. 
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Dông minh 
hay kè pha ho�i: 
Thùc ra ho 

• • 

lang il phia nào? 

"Tha thil cho kè thù bao gièt ciing de hdn tha thil 
cho bè h<].n." 

W i ll i a m  B l a k e  ( 1 7 5 7 - 1 8 2 7 )  



Liêu ngttài d6 dang ùng hô hay dâm lén sau lttng 
b�n? Néu nghi ngÔ' môt ngttài c6 vè nhtt dang ùng 

hô b�n, song tht.tc ra l�i là ngttÔ'i làm hong nhûng no 
lgc cùa b�n, nhùng chien lttQ'c này se vô cùng hii'u 
d1.mg trong viêc phat hiên ra chân ttt&ng s\( viêc. 

Thù thuât 1 :  
Tôi c6 thé giup gl cho b�n? 

Thù thu�t này dttQ'c ap d1.mg dt.ta trên môt nguyên 
ly vô cùng ddn giàn và quen thuôc: môt ngttài tht.tc s\( 
muon giup da se vui long làm dièu mà ngu'Ô'i d6 cho 
là c6 ich, côn môt ngttài c6 y do khac thi chi muon tçzo 
âh h.tefng là minh muon giup, chû th\(c S\( hQ không 
nghi v�y. Nhûng ngttài này biét râng hQ se dttQ'c danh 
gia tot hdn néu hQ t6 ra muon giup và vi v�y hQ thttàng 
kha tinh y trong viêc "danh hdi" xem doi tttQ'ng c6 
dang dô xét thai dô cùa hQ hay không. 

De biét dttQ'c y do th�t st.t cùa môt ngttài, b�n nên 
làm sao dé_ khién ngttÔ'i d6 không nghi ngÔ' là b�n 
dang dô xét hQ - tÙ' d6 hQ se thoài mai hành dông mà 
không phài dè chùng - vi néu ngttÔ'i d6 không phài 
tht.tc long doi tot v&i b�n, _h.Q së co tranh nhùng "bày" 
do b�n giang ra. 

Già sir c6 môt cành sat dang tham van môt tên tôi 
ph�m trong tr�i giam. NgttÔ'i tham van thông bao râng 
doi tltQ'ng tinh nghi se phài trài qua môt bài kiêm tra 
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nho dê xâc dinh s\1' thành that cùa hân. Dê dàm bào 
tinh hiêu quà cùa bài kiêm tra, hân se phài gifr minh 
èJ tr;;tng thâi thoài mâi nhat; néu không bài kiêm tra 
se bi vô hiêu. 

Và dây là nguyên tâc tâm ly dtrQ'c âp d1,mg trong vi 
d1;1 này: tên tôi ph;;tm nghi râng két quà cùa bài kiêm 
tra này ph\l thuôc hoàn toàn vào mll'c dô hQ'p tâc cùa 
hân. Vi vay, néu hân c6 thë làm bat ky dïêu gi dë chll'ng 
to minh hQ'p tâc - trong trU'èlng hQ'p này dU'Q'c yêu cau 
rô là gifr binh tinh - thi hân chll'ng minh dtrQ'c là minh 
vô tôi. NgttQ'c l;;ti, néu hân co tinh làm hong tinh hiêu 
quà cùa bài kiêm tra thi chung ta két luan hân không 

c6 tinh thàn hQ'p tac. Dtr6'i dây là vi d\l C\1 thê hon: 

V[ 01,.1 THl/C T� Ngu'ài cành sat mài dôl tu'gng tlnh  
ngh i  ngoi xuong v à n6i : "f)u'gc roi, 

John,  tôi nghi chung ta c6 thé giài quyet vi�c này nhanh 
thô i .  Tôi së cha anh làm mQt bài kiém tra ngân, chi mat 
và i phut. f>é d9t hi�u quà cao nhâ't, dë ngh!  anh g iÜ' binh 
tinh và thoài mai a müc cao nhat. Neu không, bài kiém 
tra së không thl,(c hi�n du'gc. Anh nên h it sâu và không di 
chuyén l inh  tinh trang vài phut toi , nhà the chung ta së 
c6 ket quà chinh xac khi tit�n hành bài kiém tra .  Neu anh 
c6 dâ'u h i�u bon chan hay ngQ ngu�y không yên thi bài 
kiém tra së không du'(1c thl,l'c hi�n và ket quà së không 
dùng du'gc." 

Sau d6, ngtrèli tham van dôt ngôt bi gQi ra ngoài 
và bo l;;ti tên tôi ph;;tm trong phèmg, luc này van dang 
dtrQ'c theo dôi mà hân không he biét. "Co hôi dôt 
xuat" này quà th\l'C qua tuyêt VÔ'Î cho mQt tên tQÏ 
ph;;tm néu hân muon bà qua bài kiêm tra. Néu van 
ngoi nguyên trên ghé và co gâng gifr binh tinh, thë 
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hiên mong muon bài kiêm tra duqc tien hành, chûng 
to nguÔ'i này vô tôi. Côn néu anh ta ngo ngui.y hay 
c6 nhùng hành vi tltdng tl,l' thi khà nang ph�m tôi 
cùa anh ta là rat cao. Cân luu y râng kè ph�m tôi se 
muon tranh bj phat hiên duqc chirng nào hay chirng 
d6, côn ngltÔ'i vô tôi se muon bài kiêm tra duqc 

. chinh xac toi da. 

Bâng cach danh gia mùc dô hqp tac - hay n6i cach 
khac là mùc dô binh tinh cùa doi tuqng - b�n c6 thé 
phân biêt duqc nguÔ'i d6 vô tôi hay ph�m tôi môt cach 
nhanh ch6ng vôi dô chinh xac cao. Sau dây là môt vi 
d\l khac: 

V( Dl,J THl/C T� Cathy dang co gâng thuyét ph1,1c hàng 
x6m ky vàa ta ddn v�n d()ng cha phép 

cô dllqc trea âo trang tri cha ky nghi  t1;1i cac khu vl!c công 
c()ng nh6 quanh khu cô song.  Khi tiép xuc vôi hàng x6m,  
hàu nhll a i  cüng khién cathy co  cam g iâc  là hQ ùng hQ y 
tllàng cùa cô và së giup cô ky tên vào ta v�n d()ng dé, 
thé nhllng bên quàn ly th! trâ'n n6i vôi cô ràng c6 m()t 
so ngllai da phàn nàn - do do cô nghi nga m()t trong so 
nhüng ngllai hàng x6m da không noi th�t long minh,  do 
là gia dinh Foley. f>é biét dllqc chân tllông SI/ vi�c, Cathy 
da go cüa và hoi ngllai hàng x6m do thé này: "E>ây là ta 
ddn càn dllqc ky. Tôi c6 vi�c phài di bây g ia, nên néu c6 
thé mong ông bà hay dé ta ddn này à ngoài cüa ra vào 
nhà tôi truôc 4 gia 1 5  phut, truôc gia do thi tôi c6 thé n()p 
ddn dung ht;!n .n 

ChO' khi ho da dong y, Cathy chi viêc qmin sat nhùng 
gi se xày ra tiép theo. Néu ho "quên bang·n6" ho�c bào 
râng "tÔ' ddn bi mat" thi ro ràng ho không ùng hô cô. 
Néu ho dua ra ly do phù hqp cho viêc không nên treo 
do trang tri trên duO'ng pho thi c6 lé ho không phài 

DAVID J. LIEBERMAN 



nhii'ng nguà'i phàn doi gay gat nhat. Càn néu hQ dê l:;li 
tà' don theo yêu cau cùa cô trU'6'c già' hf;!n thl di nhiên 
hQ ùng hô y tuètng cùa cô. 

Thù thu�t 2: Trao âoi thông tin tl! do 

Nguà'i c6 thành y v6'i b<,m chac chan së là nguà'i 
luôn muon thông tin trao doi giii'a hai phia là chinh 
xâc. Khi nguà'i d6 biét dieu mà b:;m biét và ngU'Q'c l<,li, 
anh ta së 6' trong dièu ki�n tot nhat dê giup dft b�n. 
Thy nhiên, néu anh ta không màng toi vi�c b�n c6 chac 
chan nam dU'Q'C mQi thông tin can thiet hay không thi 
b�n c6 thê hiêu râng anh ta không hoàn toàn, ho�c 
th�m chi chi môt phan nào, muon giup b�n và c6 thê 
së "dâm" sau lung b�n. 

V( Dl) THl/C T� M9t dong nghiêp néi vôi bgn râng cô 
muon giup bgn chuan bj CUQC hQp VÔÏ 

m9t khâch hàng . Bgn không châc d9ng co cùa cô ta là gi 
nên muon thÙ' bang câch du'a ra m9t so thông tin mà cô 
ta biét châc chân là không dung dé xem l iêu cô ta cé nhâc 
bgn hay không . Bgn cé thé néi thé này : "Nancy, khâch 
hàng lân này cùa chung ta muon cé m9t chu'ong trinh vi.Ja 
nghiêm tuc vi.Ja cé dôi chut gây cu'oi . HQ rat thfch câi lân 
tru'ôc chung ta da làm cho hQ vào nam ngoâi, tô nghi lân 
này chung ta ding cé thé tién hành m9t câi tu'ong tl/ thé." 

Thl,tc ra b�n biét châc râng ngu'oi khâch hàng này không 
thich chu'ong trinh lân tru'ôc và Nancy ding biét dièu dé . 
Vi v�y, néu cô ta không néi ra, nghia là cô ta không thl,l'c 
long muon g iup bgn .  
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Lan t6'i, khi muon kiêm tra mQt ngttài c6 th�t long 
ùng bQ b\ln không, hay âtta ra mQt chi tiét sai - chi 

tiét mà ngttài â6 châc chân biét mttài muai là n6 sai 

và c6 thê gây h\li cho b\ln - âê xem liêu ho c6 sùa sai 

cho b\ln không nhé. 

Thù thu�t 3: Ngllài nhi�t tlnh 

Ap dt.mg thù thu�t này, b\ln c6 thê xâc âjnh âQ 

thành th�t cùa mQt ngttài dt.ta vào mU'c dQ hQ'p tâc cùa 
ho trong nhii'ng hoàn cành C\1 thê. Van de iJ dây chi 

là �gttèli không thành th�t thi luôn già b{J là hQ san 

sàng ùng hQ, nên b� can âp d\lng m�o tâm ly khéo léo 

mQt chut. M�o tâm ly iJ âây là: ban dau b\ln yêu cau 

âoi tttQ'ng làm mQt viêc không gây ton h\li tai bàn thân 

anh ta, sau d6 l�t ngttQ'c van de bâng câch d�t lQ'i ich 

cùa anh ta vào thé bat lQ'i. Thù thu�t này can dttQ'c tien 
hành qua bai btt6'c. 

VI Dl) THl/C Tt Già sÙ' bii�n là m9t cành  sat dang co 
gâng thuyet ph1,1c m9t ngu'oi nh�n làm 

nhân chüng trang m9t vv a n  nQ. Bii�n  da  tiep c�n  du'qc 
ngtloi mà bëiln doan châc da trông thâ'y chinh xac hành vi 
phëilm tQi .  Nëu bii�n hoi tn.tc tiëp râng "Ông c6 nhin thâ'y gi 
không?", ngu'oi d6 hoàn toàn c6 quyèn trà loi " Không" và 
bo di, và bii�n së châng c6 cd hQi nào dé tiëp t1,1c v1,1 an  cùa 
minh .  Bii�n không thé biët du'qc l i�u ông ta c6 dung là da 
trông thâ'y và không muon hqp tac ho�c ông ta dang n6i 
dung sl,l' thl,l'c hay không. 
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Do v�y, tot hdn hét b9n nên bât dau bàng cach hài mQt 
câu hoàn toàn châng l iên quan và lu'u y tôi bât ky biéu 
hi�n nào cho thâ'y c6 sl,f bién chuyén trang thai â9 và 
giQng n6i cua déi tu'qng .  B9n c6 thé hài : "Ông c6 song 
thoài mai 0 khu VI/C này không?" ho�C "Ông da lon lên 
à dây u'?". B9n thay day, c;k câu hài kiéu này không làm 
cho ngu'oi dôl di�n c6 càm g iac bi de dQa. MQt khi da lôi 
kéo du'qc déi tu'qng vào cu9c chuy�n trô, b9n hay thay dei 
chu dè và du'a ra câu hài quan trQng nhat:  "The ông co 
trông thay chuy�n dé không?". Néu doi tu'qng dap không 
và xoay lu'ng b6 di, b9n co thé h iéu dé là mQt nhân chltng 
bat hqp tac, ông ta qua thl,fc da trông thay chuy�n xày ra 
nhu'ng không muon bi dinh vào râc roi . 

Côn néu ông ta tra loi không thay và tiép tvc cu9c trô 
chuy�n, chung t6 dé là ngu'oi co thành y và thl,fc si/ muon 
g iup dâ b9n. Di nhiên trong tru'ong hqp này, néu co dôi 
ch� ông ta nhô ra da nhin  thâ'y gi do thi ông ta së s�n 
sàng giup b9n .  Hay xem tiép vi d1,1 du'ôi dây dé rêi hdn : 

V( Dl,J THl/C T� MQt vj g iam déc nQ tin ràng mQt 
trong ba nhân viên nhà may da vào 

kho hàng dé xem tri}m mi}t so ki�n hàng m�t mà không 
du'�c SI/ cho phép cua ban giam doc. Bà thông bao toi 
cà ba doi tu'qng : "MQt phan hinh ành cua tên tri}m da 
du'QC gh i  l9i bàng may quay trong kho (thi/C té không CO 
chuy�n này, dây chi là ca i cô dé tham van du'qc cà ba), và 
tü dé xac dinh du'qc ao khoac cua ngu'oi này không dinh 
logo công ty. Cac anh co thé mang ao khoac cua minh toi 
van phông cua tôi du'ç1c không?" 

Gio thi cà ba ngu'oi bi· tinh  nghi co lë së dèu du'a ra du'qc 
chiée ao khoac co dinh logo công ty. Tuy nhiên, mau chat 
cua van de không phài à chuy�n co thé du'a ra "bàng 
chung" chung minh minh vô tQi bàng cai ao khoac không 
mat ldgo công ty - vi trên thl,fc té làm gi c6 ao khoac nào 
nhli v�y. 
Sau dé, bài kiém tra di}t ngi}t thay dei : khi m�i ngu'oi 
mang tôi van phông vj giam doc kia ao khoac cua hQ (da 
co logo công ty), bà chuyén hu'ông nhu' sau : "Tôi co chut 
nhà m  l�n, thl,fc ra may quay da quay du'ç1c hlnh ành logo 
công ty trên ao, nhu'ng vl hinh ành qua mo nên chung tôi 
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không nhan ra ngay tÙ' c:ffiu.  V�y nên gia hQ mu5n dôi l;;ti,  
kiém tra xem ao cac anh c6 dau vet nào cùa "bl,li trang 
kho" không - cac anh c6 thé dé l;;ti ao khoac cùa min h  à 
dây ho�c èfu'a l;;t i  cho tôi vào cu5i gia làm ngày hôm nay." 

Gia thi ngLtOi giam d5c cra t6m dlfc;tc tên trôm bOi vi nglfOi 
vô tc;ii se muon cré l;;ti  ao ngay cré chüng minh SI/ trang 
s;;tch cùa minh, con ké ph;;tm tQi thi chi muon phùi s;;tch 
mQi dau vet cré l;;ti trên ao (c6 le se vi�n mc;it cô nào d6 
vô cùng khiên cu'ông cho vi�c cân chUt thài gian môi dlfa 
l;;ti cho nglfOi giâm doc dlfc;tc) trlfôc khi nc;ip l;;ti cho nglfài 
ta kiém tra. 

B;;tn thay day, neu ban dâu nglfài giam doc yêu câu ba 
nglfOi nc;ip l;;ti ae cré kiém tra, thi châc chân bà se không 
thé biet dlfc;tc ai là nglfOi muon rü s;;tch mQi dau vet trên 
ao và ai s8n sàng dé l;;ti mà không cân "bâng chüng già 
m;;to." Bàng cach dc;it ngc;it thông bao h lfông giili  q uyê't 
môi,  khi cra c6 trong tay nhùng tarn ao khoac, bà c6 thé 
châc chân râng a i  c6 thi�n chi hc;tp tac, a i  không. 

Thù thuât 4: 
llanh gia qua sâu nhân to 

Trong cuon sach là "Dé khién ngttài khac làm theo 
y minh''�, tôi kham pha ra y tttà'ng này chi bâng môt 
bài kiém tra rat dan giàn. N6i chung, khi muon biét 
môt ngttài c6 phài là b:;�n tot th1,1'c s1,1' không, b:;�n hay 
thù danh gia theo cac tiêu chi sau dây: 

Sl}' quan tâm: Môt tiêu chi quan trong trong vi�c 
danh gia môt ngttài b:;�n là dl,l'a vào mue dô quan tâm 
cùa ngttài d6 toi CUQC song cùa b:;�n. Hay n6i vé1i ho vè 

I l  O. J .  Lleberman (2000), Get anyone to do anything, New York, NY: 
St. Martln's. 
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môt dièu th�t d�c bi�t, c6 nghia l&n trong cuôc song 
cùa b�n và xem li�u cô ta c6 liên l�c l�i v&i b�n dé 
tiép tvc tim hiéu ve n6 hay không. Néu cô ta không 
làm v�y, hay thti' chù dông liên l�c roi xem thir cô ta 
c6 nhâc t&i n6 chut nào không. Néu cô ta vàn không 
nhâc chut nào, hay thir n6i gi d6 gQ'i nh& t&i chuy�n 
này xem li�u cô ta th�m chi c6 thèm nh& t&i làn n6i 
chuy�n tru'&c cùa hai nguèfi hay không. 

Lông trung thành: Thir tiét lô bi m�t cùa môt 
' 

nguèfi th(r ba (là b�n cùa cà hai nguèfi) v&i doi tu'Q'ng 
và xem li�u chuy�n này c6 t&i tai chù nhân cùa n6 
không. Môt ngu'èfi b�n th1,1'c S\1' nên là nguèfi biét tôn 
trQng nhil'ng gia tri cùa nièm tin trong moi quan h� 
v&i nguèfi khâc. Tru&c khi làm dieu này, hay châc 
chân là nguèfi b�n kia cùa b�n cho phép b�n n6i ra bi 
m�t cùa cô ay. 

Niêm tl}' hào: Nh& râng bat c(r ai ciing c6 thé 
dông viên b�n bèfi bàn thân hQ khi làm v�y cüng càm 
thay khâ han. Nhung ai se là nguèfi chia sè nièm vui 
v&i b�n khi b�n d�t du'Q'C thành công? Câu trà lèfi là 
nhil'ng nguèfi b�n không dem long ghen tY. v&i b�n. 
Môt ngu'èfi b�n th\l'C S\1' là ngu'èfi se t\1' hào, ch(r không 
ghen ti v&i thành công cùa b�n. Rat nhièu nguèfi san 
sàng "dông viên" b�n khi mQi chuy�n không thu�n lQ'i, 
ngu'Q'C l�i khi mQÏ chuy�n XUÔÏ chèo mat mai thi không 
phài ai cüng san sàng chue mirng b�n. 

Lông trung thl}'c: Môt nguèfi b�n dung nghia c6 
thé n6i ra dièu mà b�n không muon nghe, vi dieu d6 
c6 lQ'i cho b�n nên nguèfi d6 san sàng chap nh�n néu 
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b�n c6 kh6 chiu véti cô ay. C6 nguà'i b�n nào san sàng 
n6i ra diêu tot cho b�n. trang khi van biét diêu d6 c6 
thé khién b�n không thich hQ nii'a? 

Sl}' tôn trqng: Hay thit "nhit moi" b�n minh bang 
câch n6i rang b�n dang c6 chuyên này rat hay ho, 
nhung không muon n6i chi tiét vào luc này, dé xem 

cô ta c6 muon ép b�n n6i ra không. à dây b�n èân 
phân biêt giii'a slJ quan tâm và hiéu ky. Néu cô ta chi 
don thuàn "muon biét", cô ta së chi quan tâm téti câu 
chuyên mà không thlJc SlJ' quan tâm téti b�n. Côn môt 
ngl.l'Ô'Ï b�n thlJC SlJ' së tÔn trQng y muon cùa b�n và cho 
b�n thà'i gian - vào luc d6. Sau d6, cô ta c6 thé thi 
thoàng l�i khoi ra chuyên vi bàn thân cô quan tâm téti 
b�n và không muon don ép b�n phài n6i ra néu b�n da 
không muon thé. 

LU'U y là trang phép thit này, b�n nên sir d1.mg "bi 
m�t" kiéu tfch c1Jc chU' dùng nên lay môt chuyên c6 
thé khién b�n bè lo lâng, vi hQ quan tâm téti b�n nên 
së muon biét ngay luc do, làm cha phép th ir thieu SlJ 
chinh xac. Néu là ngll'Ô'i nghi cho b�n bè, b�n không 
nên "thit'' hQ theo câch này. 

DU'c hy sinh: Liêu ngll'Ô'i d6 c6 san sàng tù bo 
diêu gi d6 vi lQ'i ich cùa b�n không? Liêu cô ay c6 san 
sàng hy sinh lQ'i ich chinh minh dé b�n dll'Q'c h�nh 
phuc? Ai së quyét dinh chuyên hai ngll'Ô'i cùng làm? 
"Thoa hiêp" c6 trang tù diên cùa cô ay không? Hay 
nhét râng trang khi choi bài poker, môt khi thè bài 
dang giàm mà b�n l�i trang thé dôi djch véti nhii'ng 
nguà'i choi khac, hQ së bang mQi gia giành gi�t vi lQ'i 
ich cùa riêng minh. Hay tinh tao dé nh�n biét liêu b�n 
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cùa minh c6 dinh "dong cam công khô" véti b�n hay 
chi muon bào v� bàn thân và lçti ich riêng cùa cô ta. 

Khi ap dt,mg thù thu�t này trong thlfc té, hay nhét 
râng vào nhiîng thèti diém khac nhau, ai ciing c6 thé 
chim dâm trong thé giéti riêng cùa minh mà không thé 
nghi téti nguèti khac, trong khi chung ta thlfc slf quan 
tâm téti ho. Vi v�y, chung ta không thé danh gia môt 
nguèti chi dlfa vào cai nhin phién di�n môt chièu hay 
môt khia c�nh tinh cach, mà can danh gia qua môt 
qua trinh dù dài và toàn di�n. 

Thù thu�t s: Ban hàng â�i h� gia1 

Ap d1,mg thù thu�t này, b�n biéu hi�n Slf nghi ngè1 
cùa minh râng dai tuçtng thlfc slf không phài dang ùng 
hô b�n, sau d6 do xét thai dô cùa ho. Néu là nguèti c6 y 
tot, châc chân sau khi bi nghi ngètlà không th�t long, ho 
se c6 càm giac buon ba, kh6 chiu ho�c it nhat là cüng c6 
nghi van ve Slf hoài nghi oan uông cùa b�n. Côn néu d6 
là nguèti c6 y do choc pha b�n. châc chân cô ta se muon 
dôi chù de và sau d6 c6 slf thay dôi trong câch xli' slf -

tot véJi bc;m han - sau khi da bi b�n nghi ngè1. 

Mau chat èJ dây không phài èJ vi�c danh gia thai dô 
cùa doi tl.l'çtng khi van de duçtc de c�p téti, vi c6 thé d6 

1 Nguyên van :  "The Big Sel l", am chi mQt ngu'èll ban hàng khi không 
con hy vQng gi èl vl�c ban hàng c6 Uil  thi chap nh�n ban hàng hi,! gia 
d� day du'c;tc hàng dl.  à dây tac glà lc;tl d1,mg cach n61 này am chi vl�c 
chung ta không con cach nào khaè: dành dùng cach cuél là kich d9ng 
dei tu'c;tng, n61 thâng ra nhÜ'ng nghl ngèl cùa chung ta dé tham do phàn 
ll'ng th�t SI/ cùa hQ. 
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là nguèti rat gioi dânh l�c hu6'ng sau khi da thé hiên 
slf nghi ngèt, b�n phài nh�n biét duQ'c liêu cô ta c6 biéu 
hiên hài long khi da "chai" duQ'c b�n không, hay cô ta 
huon phièn vi da bi b�n nghi ngèt. Dièu quan trQng 
nhat (1 dây là phài khién dffi tuQ'ng tin râng b�n hoàn 
toàn chap nh�n nhûng dièu cô ta n6i môt câch tuyêt 
doi - không c6 nêu, và, nhlfng, chdng - dé cô ta tin 
râng minh không càn chai xau b�n môt làn nào nÜ'a, 

trong truètng hQ'p cô ta c6 biéu hiên vàn rat blfc minh. 

Vf Dl) THl/C T� Bë;�n dang nghi ngo mot dong nghi�p 
c6 y do xau sau h.tng bë;�n và bë;ln n6i 

ra SI/ nghi ngo CÛa minh theo mot Cëkh ddn giàn, không 
danh dong hQ, châng hë;�n : "Helen, c6 ngu'oi n6i lë;li vôi 
minh là c�u da n6i tot cho Denise mà không dà dong gi 
den ô6ng g6p cua minh trong nh6m day nhé." Sau d6, b6 
qua mQi loi n6i co canh cua doi tu'çtng;  bë;ln chi càn cu'oi 
và chap nh�n phàn hoi cua cô ta; lu'u y xem cô ta co l iên 
tuc h6i lai ban "ta i sao" và "the nào" mà ban lai  co thé 
nghi cô �y c6 thé Ïàm the, hay cô ta së l inh di ra

. 
mot ch� 

khac. Neu là ngu'oi muon giup ôô bë;ln,  cô ta châc chân së 
muon làm ro mQi chuy�n . Càn neu là ngu'oi co y do xau, 
Helen së chi muon ket thUC CUOC n6i chuy�n CÛa hai  ngu'è1i 
càng nhanh càng tot. 

TI�P C�N NHANH Mot ngu'è1i khi muon chiem du'çtc 
làng tin hay gây ành hu'ong vôi 

ngu'oi khac së muon thé h i�n minh là mot ngu'oi "day 
thành y". Di nhiên, ôo co thé chi ddn giàn là mot ngu'oi tot 
tinh, nhu'ng bë;ln ding nên tl/ van bàn thân xem "Të;!i sao 
ngu'oi ô6 1ë;�i tot voi minh nhu' the?" Dây hoàn toàn không 
phài là biéu h i�n cua si/ da nghi mà chi là tl/ nh�c n ho 
bàn thân râng trên ôè1i này ai làm gi cüng co mvc dich, 
chi c6 dièu mot 50 là mvc dich tot, càn mot 50 là mvc dich 
xau mà thôi . Trong tru'ong hçtp mot ngu'è1i mà bë;�n không 
biet ro lë;!i ôoi tot vôi bë;�n, trong khi bàn thân anh ta cüng 
không thoài mai lâm, thi c6 lë anh ta ôang muon mot ôièu 
gi ô6 à bë;�n và sSn sàng tac ôong tôi bë;�n. 
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Nhùng dau hi�u càm xuc de làm nhiëu suy nghi 

Khi xuc dông ml}.nh ve môt van de nào d6, chung 
ta thuè1ng không dù tinh tao dé nh�n ra logic dang 

sau n6. Han 2 .000 nam trU'étc, nhà triet hQc nôi tieng 

Aristotle da n6i ve ành huètng cùa càm xuc véfi ly tri 

cùa con nguè1i nhU' sau: "DU'éfi st.t tac dông ml}.nh më 

cùa xuc càm, chung ta së dè dàng bi danh lÙ'a. Kè 

hèn nhat se dè bi tac dông bèti noi S(j hai, ngU'di dang 

yêu së dè bi tôn thuang bèti tinh càm; cùng môt dai 

tU'rjng nhU'ng kè hèn nhat c6 thé l'âm tU'ètng d6 là kè 

thù, côn ngU'è1i dang yêu ll}.i nghi d6 là ngU'è1i mà minh 

yêu thudng." 

Ai ding c6 nhiing tr:;mg thâi càm xuc khac nhau, 

c6 thé do cà nguyên nhân chù quan ho�c khach quan, 

ho�c dôi khi do cà hai yeu to này tac dông. Môt so trl}.ng 

thaï càm xuc c6 thé gây ành huètng ml}.nh lên chung ta 

nhu càm giac tôi loi, bi ham dQa, bi dl)ng den long tt.t 

trQng, Srj haî, tÔ mÔ hay càm giac muon chiem dU'rjC 

tinh càm cpa doi phuang. Khi rai vào bat kY môt trl}.ng 

thaï nào nhU' trên, ly tri cùa b:}.n deu c6 thé dè dàng bi 

phân tan. Vi v�y, ngU'è1i nào lrji dl)ng dé day bl}.n vào 

nhiing trl}.ng thaï này, khien suy nghi cùa b:}.n không 

rô ràng thi deu là ngU'è1i c6 y do muon chi phoi, dièu 

khién b:}.n. M"Qc dich cùa hQ là làm nhièu suy nghi cùa 

bl}.n, khien b:}.n không thé nhin thay st.t th�t mà chi 
thay dieu gi hQ muon cho b:}.n thay mà thôi. DU'éfi dây 
là môt so vi d'Q dien hinh cho vi�c lCJi d"Qng càm xuc dé 
chi phoi nguè1i khâc: 
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V[ Dl} THl/C T� Khién ngu'èSi khâc c6 càm giëk tOi ll§i : 
"Sao �u l{ti nôi thé? �u làm t8 bu5n 

qua, sao l{ti không tin tu'dng t8. C�u không con là ngtlài 
mà t8 vAn biét nüa." 

Gây càm giâc sq hiii :  "Biét không, �u c6 th� së mSt tSt 
câ vi vv này. Tôi không nghi làm thé này së khién sép �u 
vui éfâu. Hy VQng là �u biét minh éfang làm gi. Làm thé 
này chi té khô làm vë sau thôi . Cân nhâc kY éfi néu không 
�u së làm hông mQi chuy�n éfSy." 

Nôi khich t8i long tl/ trQng: "Minh biét c�u là ngu'èSi thông 
minh mà. Minh không bao gièf làm gi mà không hôi y kién 
c�u, minh luc nào cüng nghi t8i c�u éf!u tiên." 

Khdi gQi SI/ tà mo: "�u chi song éfu'Qc: mt;;t mn trong éfèSi 
thôi .  Thlt éfi xem thé nào. Roi sau éf6 không phâi hëi tiéc, 
së rSt vui éfSy, mt;lt chuyén phiêu lu'U éf� éfèSi." 

Càm giëk muon chiém éfu'c;1c tlnh càm cùa éfoi phu'dng : "Em 
cU' nghi anh së chdi thoâi mai  chU', nhu' tSt cà mQi ngtlài (J 
éfây. L.àn tOi anh không éfi cùng vOl bQn em thi th�t buèn"; 
h�c "Néu yêu anh, em không clin phài hoài nghi anh.  Trai 
tim anh chi c6 minh em, em biét là anh c6 bao giè1 nôi dëi 
em éfâu." 

Hay nhét ràng
·
b�n èân quan sât và lâng nghe không 

chi lèti n6i cùa hQ, quan trQng hdn là thông diÇp mà 
nhùng lèti n6i d6 truyèn tài. Chinh nhùng thông diÇp 
này së n6i cho b�n biét liÇu hQ c6 y do che mât �n dé 
khién b�n làm theo y hQ không. Môi khi bi càm xuc chi 
phôï ly tri, tot hdn hét là b�n hay �m nghi ngèt càm 

giâc cùa minh và nhin thâng vào th\l'c té trttétc mjt, 
chu dffilg tron trânh trong nQi tâm cùa minh. 
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TI�P C�N NHANH Trang cuon sach "Song không c6 
ly trf" (Living without conscience) 

xuat ban nam 1999, Robert Hare1 da cânh bao chung ta 
không nên bi ânh httong boi nhung "biéu h i�n lâ'p l iem" 
cùa con ngtfèti - nhtf mé)t m,1 cttè1i chien thâng, nhùng lè1i 
hlta, nhùng mau chuy�n dàu môi ch6t ltfê!i hay nhùng 
mon quà - tat cà dèu c6 thé khien bë;ln mat cânh giac 
trttôc nhung dé)ng cd xau . "Bat ky biéu hi�n nào ttrong so 
này," ông viet, "dèu c6 thé an chU'a nhÜ'ng manh kh6e vô 
cùng khéo léo, sân sàng phân tan và làm bë;ln không thé 
nh�n ra y do thl/c SI/ cùa n6." Hay quan sat SI/ vi�c bàng 
con mât khach quan nhâ't c6 thé, bàng cach nhln thâng 
vào chuy�n dang xây ra chU dltng nghe mi�ng ltfê!i thiên 
hi;! thu�t lë;! i .  

1 Giao SU' Robert Hare, D�i hQC British Columbia, là chuyên gia nol tiëng 
trong linh VI/C tâm ly hQC tQI ph�m, chuyên nghlên CÜU hành Vi cua 
ngU'èsi b! chùng lo�n than klnh (psychotlcs) và ngU'èsl tâm than b�nh 
ho�n (psychopath) .  Ông da phat trl�n thành công nhlèu phU'dng phap 
phân tich tâm ly tÇI ph�m dU'Qc FBI sU' dvng. 
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Doc vi càm xuc: 
• • 

Co phài b�n ëlang 
noi chuy�n vài 
mqt nguài ôn hoa 
hay không? 

Chttang 7 

"Blnh thtiè1ng do là mÇ>t nguè1i mat tri, song trong 
nhùng luc tinh d.o anh ta ding chi là mÇ>t ga ngoc." 

H e i n r i c h H e i n e ( 1 7 9-7 - 1 8 5 6 ) 



Chi èân qua quan sat thông thuàng ho�c dam ba 
phut trô chuy�n, b�n cüng c6 thé biét dUQ'c d6 c6 

phài nguài c6 nhti'ng dau hi�u bat on hay b�o h.rc tièm 
tàng không. Hay chiém thé thUQ'ng phong trong vi�c 
chù dông nh�n biét dièu èân tim kiém và dièu èân hoi 
- tÙ' môt doi tUQ'ng dUQ'c mai moi, cho t6'i nguài giù 
trè hay dong nghi�p cùa b�n - dé bào v� bàn thân và 
nhti'ng nguài quan trong doi v6'i b�n. 

Dé hiéu dUQ'c qua trinh danh gia tr�ng thai cân 
bang tâm ly, chung ta së làn lUQ't tim hiéu câc yéu to 
nôi t�i trong moi nguài, nhùng yéu to quyét dinh mûe 
dô càm xuc cùa chung ta, tÙ'do tong két qua trinh phân 
tich tâm ly chung chung thành nhùng dau hi�u cành 
bao ClJ. thé, dè nh�n biét, giup chung ta tranh duqc 
nhti'ng van de ve tâm ly trong dài song hàng ngày. 

f>iéu gl khién mc?t ngltèti trà nên 
"blnh thltètng" hay 

''không blnh thltètng"? 

Trong moi nguài chung ta c6 ba nhân to cùng ton 
t�i, binh thuàng tach bi�t nhau, dôi khi chong chéo, 
trai ngUQ'c nhau, d6 là: tâm hon (luang tâm), bàn nga 
(cai tôi) và co thé. Tâm hon tim câch làm dieu dung 
dân, bàn nga (môt d�ng tâm hon i:J mûe dô thap hon) 
thi muon tri:J nên dung, côn co thé chi muon thoât 
khoi tat cà nhùng ly lu�n lang nhâng này. 
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Cà thé chung ta chi muon làm gi dè dàng và thoài 
mai nhâ't. Vi dl,l dien hinh cho vi�c lé}.m dl,lng Sl,t tl,t 
do làm theo y thich là vi�c an qua nhieu hay ngù qua 
nhièu - theo d6 c6 thé hiéu rang khi muon hành dông 
theo dièu Cd the mach bào, chung ta chi muonjkhông 
muon làm dièu gi d6 vi càm thay muon thé mà thôi. 

Vi d1,1 ve hành dông vi bàn nga nhtt vi�c ta phài 
kièm che dé không buôt mi�ng buông là'i che gièu 
ngttà'i vùa m6'i b6 môt dong tièn dé mua môt chiée xe 
hào nhoang châng dé làm gi. ve bàn chat, vi�c mua 
xe này cùa hQ ciing chi là hành dông cot dé thé hi�n ra 
v6'i ngttà'i khac. Khi hành dông theo bàn nga, chung 
ta thttÔ'ng làm nhii'ng, vi�c cot sao dé danh b6ng hinh 
ành bàn thân, khién ngttÔ'i khac nghi tot ve minh, ch(r 
không phài nhii'ng vi�c mà chung ta cho là dung. 

Cuoi cùng, khi hành dông vi luang tâm, chung ta 
se làm dièu mà chung ta cho là dung, bat chap vi�c 
chung ta càm thay thé nào khi làm dièu d6. 

Tom lé}.i, Cd thé chi muon làm cai mà n6 thich làm, 
bàn nga muon làm dièu se làm n6 dttQ"c nhin nh�n 
tot, côn lttdng tâm chi muon làm dièu dung dan. Khi 
dong ho bao th (re reo vào moi buoi sang, cà ba nhân to 
này se cùng dau tranh trong bàn thân chung ta. Néu 
chung ta dtta tay tât nut bao thlrc, bé}.n CO doan dttQ"C 
nhân to nào da vttQ"t lên hai cai côn lé}.i không? 

Sl,t thoài mai thl,tc Sl,t không phài là vi�c c6 thé làm 
dièu mà chung ta thich làm, mà là c6 thé làm dièu mà 
chung ta thl,l'c Sl,t muon làm, bat chap vi�c chung ta CO 
thfch làm hay là không. 
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TI�P C�N NHANH Già sü bçm dang an kiêng 
và dQt nh iên rat thèm an 

sô-cô-la.  B�n co gâng dau tranh chong l�i ham muon này, 
nhu'ng roi b�n không thé cu'àng l�i và da an m9t it. B�n cô 
thé nôi râng minh thoài mâi không? Khi �n thich an,  b�n 
da an.  f>ây là si/ tl/ do hay bô bu9c? Sau khi làm nhu' v�y, 
càm giâc cùa b�n ra sao? B�n cô càm giâc thé nào vë bàn 
thân néu b�n cu'àng l�i du'qc si/ thèm an dô? 

Khi vu'Qt qua du'qc nhùng câm dô và khang crj 
duqc chung, tûc là chung ta da trài qua qua trinh trJ 
kïêm chébàn thân. Chi khi co thê hành d9ng vi trach 
nhiêm, chung ta mâi co duqc srJ trJ tôn trong bàn 
thân, tûc là long trJ trong. Umg hl trQng và khà nang 
hl kzëm chë co mOi quan h� tu'o'ng quan qua lt).i lân 
nhau. Néu chung ta không thé kiem che mà làm môt 
dieu chi dé th6a man srJ hài long nhat thôi hay chi làm 
sao cot dé bào v� và danh hong hinh ành cùa bàn thân 
thi chung ta së nhanh chong càm thay toi t�. Khi do, 
chung ta së chi song vi nhùng co'n boe dong kho kiém 
soat và 1� thuôc vào srJ danh gia cùa ngu'à'i khac dé du y 
tri bàn nga cùa minh. 

Khi an uong qua mûe, trJ chung ta ciing càm thay 
brJc minh, kho chiu vâi bàn thân. Xét ve khia ct).nh sâu 
ho'n, thông thu'à'ng khi èJ trt).ng thai vô thûc, chung ta 
làm dieu gi do cot dé "thS hi�n" thi chung ta châng co 
càm giac gi cà. Khi hành dông nhu'�y tûc là chung ta 
da b6 qua dieu chung ta thrjc Srj muon - dièu chung 
tf. nên làm - chi vi m\lC dich dânh hong hinh ành cùa 
oàn thân. 
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Môt ngttài khi da r<1i vào tr;;�.ng thai nhttv�y thttàng 
rat dè cau gat và tuc gi�n khi mQi chuyên không dttçtc 
nhtt y muon. HQ không bao già th6a man v6'i CUQC 
song cùa minh, luôn nghï minh thieu sot so v�i ngttài 
khac, và giong nhtt môt v�t ky sinh, barn viu vào bat 
ky thu gi co thé dé ton t;;ti - nhtt môt lài khen xa giao, 
quyen h,tc, quyen kiém soât, th�m chi cà noi SÇf hai 
- khi hét thu này thi l;;ti barn vào thu khac, luc nào 
ciing làm v�y và hiém khi ngan dttçtc minh không làm 
nhtt thé. HQ luc nào ciing chi nhin thay nhùng thieu 
sot cùa bàn thân, nhùng dièu hQ cho là con thieu dé 
tr6' thành môt ngttài hoàn hào. Nhùng ngttài nhtt v�y 
luôn luôn tim kiém dièu minh con thieu vi không bao 
giè1 th6a man v6'i bàn thân: hQ së không bao giè1 co 
dttçtc h;;tnh phuc. 

Nhùng ngttài luc nào ciing bi am ành b6'i bàn thân 
luôn co nhùng suy nghï ve mong muon; c<1n boe dong 
và thôi thuc nhièu khi chi trong phut choc và không 
phài thl,l'c sl,l' là dièu hQ mong muon. Nhùng khi 6' môt 
minh, dé cham dUt dttçtc suy nghï "không thé chap 
nh�n dttçtc bàn thân" luc nào cüng giày vo tâm hon 
minh,, hQ së bat chap tat cà dé làm IDQi thu hong giup 
tâm tr;;tng thoài mai h<1n. 

_ Cai vong luân quân này së khién ngttèti do càng 
ngày càng tê di. Vi môt khi không th6a man v6'i bàn 
thân, ngttèti ta thttètng co xu htt6'ng tim · cach kh6a 
lap bang nhùng thu vui nhat thèti, kéo theo do là viêc 
không thé khang l;;ti trtt6'c nhùng c<1n boe dong cùa 
chinh minh. Nhùng thu vui nhat thài co thé khién 
ngttèti ta t;;tm quên di nài m�c càm hay huon chan cùa 
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minh, nht.tng sau dô lv.i khién bQ l'di vào m()t dQt tram 

càm mâi. Dé roi càng ngày hQ càng rdi vào nôi buon 
chân không loi thoât. 

Khi chung ta không yêu thich chinh bàn thân minh, 
thay vi vi�c làm sao dé minh tot hdn, chung ta lv.i tl,t · 
hành hv. minh bâng nhùng thû tu'àng chitng nhtt cô 
thé giup minh vui lên, nhtt vi�c an uong vô d(); uong 
rttQu hay lv.m d\lng câc lov.i thuoc, nghi�n ng�p . . .  và vô 
vàn câc hinh thûc tiêu khién khâc khién chung ta càng 
luc càng xa rèti CUQC song. Chung ta nhùng tttàng làm 
nhtt�y là m()t câch kh6a lap, giup chung ta cô thé yêu 
thttdng chinh minh nhi.èu hdn, nhùng thl,tc chat lv.i 
khién chung ta dânh mat bàn thân minh nhi.èu hdn. 
Chung ta không tl,t dàu ttt vào bàn thân dé giup minh 
tot lên mà lv.i t1,t dânh lÙ'a minh bâng nhùng ào tttàng 

không dâng cô. 

1 1 6  

TI�P C�N NHANH B;::�n da bao giè1 n6i chuy�n n ha 
nh�n vOl m9t ngu'è1i mà b;::�n không 

hè thfch hay chu'a? C6 bao giè1 b;::�n b6 ra m9t giè1 ho�c 
th�m chf m9t ngày vâi m9t ngu'èti luc nào cüng khién b;::ln 
nôi diên, nhu'ng b;::�n l;::� i phâi làm ra vé l jch si/, tôn trvng 
hQ? Tâ't cà nhüng dièu này éfèu d� khién chung ta không 
thoài mâi. f>ièu gi xày ra néu b;::�n phâi song vOl m9t ngu'èti 
nhu' thé .. . và ngu'è11 d6 chfnh là b;::�n? Où c6 làm gi dé tl/ 
huy�n ho�c bàn thân, rèi b;::�n cüng së phài chju  nhüng 
tôn thu'dng vè cà v�t châ't lAn tinh thàn. 
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Môt nguèti luc nào ciing bi am ành bà'i bàn thân se 
không yêu thich chinh bàn thân anh ta, vi thé cuôc 
song cùa anh ta không c6 chuy�n gi là de dàng cà. 
Song mà giong nhu phài chiu d\l'llg và ph1,1c v1,1 cho 
môt ông chù mà anh ta không he thich; th�m chi môt 
viêc nh6 nh�t nhat cüng de khién anh ta nôi diên và 
huon chan. Không xét t&i truètng hc;1p d6 là nguèti mà 
b�n c6 tinh càm hay long kinh trQng, néu là b�n, b�n 
c6 muon làm viêc du&i quyen, hay dau tu' cho môt kè 
kiêu ciîng, kh6 bào và b�c beo nhu'v�y không? Câu trà 
lèti là b�n c6 thé se khién hQ lao dau vào nhûng thu 
vui vô vj, chim dâm trièn miên trong nhûng tro tiêu 
khién, ho�c b�n th�m chi con giup anh ta tim ru'c;1U 
giài sau - chi vi b�n muon tranh xa ngu'èti d6 càng xa 
càng tot. 

Khi môt ngu'èti không quan tâm t&i bàn thân, anh 
ta se không thé yêu thucrng chinh bàn thân minh. Dé 
lap day nhfrng khiém khuyét ve tinh càm d6, hQ se 
quay ra bên ngoài dé tim cach khoa lap bang sl,l' xoa 
diu. Dièu này giài thich duc;1c nhfrng tr�ng thai càm 
xuc tiêu cl,l'c cüng nhu' nhûng mâu thuàn trong quan 
hê gifra ca nhân - ca nhân trong dèti song thl,l'c té: môt 
nguèti hay suy nghi tiêu cl,l'c se tim kiém sl,l' dong tinh 
và công nh�n cùa nhfrng nguèti xung quanh nhu' môt 
câch dé tl,l' tôn trQng bàn thân anh ta. Néu d1tc;1c tôn 
trQng, anh ta cüng thay c6 thé tl,l' tôn trQng bàn thân, 
roi tl,l' dông chuyén nhfrng nhfi'ng lèti khen t�ng hay Sl,l' 
yêu men CÙa ngu'èti khac thành Sl,l' tl,l' yêu thu'dng bàn 
thân. Gia tri cùa anh ta duc;1c quyét dinh bai nhfrng 
danh gia cùa nguèti khac. Tâm tr�ng cùa anh ta lên 
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xuong that thttà'ng và trd nên rat dè bi ton thtto'ng bdi 
nhii'ng nh�n xét hay anh mât cùa mQi ngttà'i. 

Nhii'ng ngttà'i nhtt v�y thttà'ng song trong tr�ng 
thai ào tttdng vè bàn thân, luôn luôn phài tim kiém S\l' 
ùng hô và chu y tÙ' ngttà'i khac. Khi d6, mQi vi�c chung 
ta làm dèu vi danh gia cùa ngttà'i khac (dé dttçtc ngttà'i 
khac chu y và ùng hô), nên nhii'ng hành dông dèu rat 
càm tinh. 

Vi d1.1 khi chQn trang ph\lc nham nh�n dttçtc S\1' chap 
thu�n ho�c dé gây an tttçtng v6'i ngttà'i khac, chung ta 
thttà'ng rat ban khoan. T\1' chung ta d�t minh vào vi 
tri phài ph\1 thuôc vào ngttà'i khac và dan dân trd nên 
qua chu y vào bàn thân, dè bi ton thtto'ng, huon b\l'c, 
phân tan và chan nàn. Hay ttt<1ng tttçtng: khi phài dl,.l'a 
vào danh gia cùa ngttà'i khac m6'i xac dinh dttçtc gia 
tri cùa bàn thân, châng khac nào chung ta dang <1 nga 
ba dttà'ng, dung d6 dé m�c cho ngttà'i dà'i nh�n xét -
néu nh�n xét tot, chung ta c6 tâm tr�ng tot, côn néu 
d6 là anh nhin ac y thi chung ta se càm thay toi t�. Két 
quà là chung ta ch&ng bao gièf thoa miin, hài lOng v6'i 
bàn thân. 

V�y là chung ta da nhin thé gi6'i này qua 
môt 16'p thùy tinh thé bi bop méo. S\1' th\l'c hiém khi 
lQt qua dttçtc l6'p thùy tinh thé ay; và nhii'ng dieu 
hiém hoi lQt qua l�i không thé giii' l�i dttçtc vi 16'p thùy 

tinh thé ay không dù khoe m�nh dé giii' chung l�i. 
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TI�P C�N NHANH Già sù' bë;m dang rot mtoc vào m9t 
cai cêic không co day. Bë;m càng 

rot, ch iee cêic càng co vé âay lên . Neu chiee cêic do là cùa 
m9t nglfai phài ph1,1 thu9c vào nglfai khac dé xac djn h  gia 
tr i  bàn thân,  ng lfai do së co càm giac hài  long khi bë;m 
rot day no.  Ngay khi bë;�n dù'ng lë;� i  ( biéu th! cho vi�c bë;�n 
không hoàn toàn t� p trung, không tôn trQng hay yêu men 
theo dung y hQ), hQ së ngay l�p tù'c tro nên trang rông 
và quay lë;� i  trë;�ng thai tian dau (nhlf khi bë;�n chlfa bât dau 
rot) . HQ së không bao gia co càm giac hài long nàa nü"a, 
ké cà bë;�n co cêi gâng cha hQ baa nh iêu di  chang n ua .  Vi�c 
rot n t/oc ban dau giêing nhlf m9t àa tlfong thaang qua, 
là  si,( thoa man n hâ't thai , trôi tu9t qua nglfai do nhlfng 
không baa gia lap day du'çlc anh ta . Anh ta lùc nàa cüng 
chi cha m cha m  tim kiem tinh cà m, si/ dong tinh và tôn 
trQng tù' nglfai khac nhu'ng không baa gia co dù düng khi 
dé tiep nh�n và l u'u g iu het nhung tinh  càm ay. N h ung 
tin h  càm dllçlc cha, dllçlc rot vàa roi lë;� i  trôi ra, không 0 l ë;� i .  

Mat blnh tinh và gi�n dü' 

Vê bàn chat, môt ngu'èti không tl,l' tôn trQng bàn 

thân ciing se không kiem SOat dttQ'C hành dông CÙa 
chinh minh. Trong phan trtt6'c, hay nh6' rang làng tl,l' 

trQng xuat phât tÙ' khà nang tl,l' kièm che; vi v� y. trong 

bat ky hoàn cành nào, chi càn môt giQt ntt6'c làm tràn 
ly ciing se khién ngttà'i d6 mat kiém soât. Trên thl,l'c 
té, khi quyen tl,l' do bi ttt6"c mat, c6 nghîa là làng tl,l' 
trQng càn s6t l:;ti cùa ngttà'i d6 ciing mat, anh ta rat dè 
"tttc ntt6'c va bà'". Anh ta dam ph6 m�c cho ngttà'i dà'i 
danh gia dé giup minh c6 càm giac thoài mai, thi anh 
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ta së châng ng�i ngan gi mà không dau tranh dé bào 
v� long t\1' tôn, nièm tin, câc gia tri, hành dông, cüng 
nhU' cai quyèn dU'Q'c n6i ra chinh kién cùa minh. Môt 

. khi da mat binh tinh, anh ta së bat chap tat cà dé bào 
v� quyèn lQ'i cùa minh dén cùng. 

Ngay chinh trong con ngrrè1i thiéu S\1' tôn trQng bàn 
thân và dê bi mat binh tinh, i1 bat kY hoàn cành nào, 
phan thiéu tôn trQng bàn thân này c6 thé khién anh ta 
c6 cac phàn ûng không thé lrrè1ng trU'&c dU'Q'C. Thé gi&i 
xung quanh anh ta chinh là cd si1 tâm ly duy nhat và 
CUOi CÙng quyét dinh mQi hành vi tâm ly CÙa anh ta. 
Khi càm thay không c6 dU'Q'c S\1' tôn trQng thich dang, 
hQ së tri1 nên gi�n diî - chinh là th ti' vü khi cuoi cùng 
cùa long tl)' tôn trong hQ - nhU' môt cach t\1' bào v� 
minh trrr&c nhiîng ton thrrdng. Càng luc càng bi cuon 
theo nhiîng phàn ûng day càm tinh nhrrthé, hQ không 
hiéu dU'Q'c râng càng tU'c gi�n bao nhiêu thi hQ càng dê 
mat binh tinh bay nhiêu. 

Môt sa ngU'è1i bôc lô S\1' gi�n diî ra ngoài và tri1 nên 
ban tinh, on ào và cay dôc, trong khi môt sa khac kim 
nén vào bên trong và tri1 nên bi hw. luc nào cüng trong 
tinh tr�ng de bi chà d�p. chi dé làm ngrrè1i khac vùa 
long, hông c6 dU'Q'c S\1' tôn trQng và tinh càm cùa hQ. 
(Chi tiét vè cac dau hi�u và y nghia cùa chung i1 cà 
hai lo�i biéu hi�n này së dU'Q'C viét rô hdn trong cac 
chU'dng tiép theo.) 

Giè1 chung ta da xac dinh dU'Q'c ngrrè1i thiéu tôn 
trQng bàn thân thi càm xuc cùa hQ së không on dinh. 
Nhrrng li�u dieu d6 c6 nghia là hQ c6 nguy cd b�o 1\l'c 
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không? Không he. Thy nhiên, truètng h<;tp tièm tàng 
là không thé tranh khoi. Duéti dây là môt so dau hi�u 
cành bao dijc bi�t cùa ba loliti b�iio h.tc tièm tàng: 

I: Dau hi�u chung ve nguy ca b�iio h.tc tiem tàng 

II: Dau hiêu trong quan hê tinh càmjthân thiét 

III: Dau hi�u tlili nai làm viêc: Li�u b�iin c6 dang gijp 
nguy hiém? 

1 :  Dau hi�u chung 
vé nguy cd b�o Ige tiém tàng 

Ngoài câc phân tich tâm ly da de c�p téti trong 
cac phan truétc cùa chuang này, b�iin cüng c6 thé 
nhin vào môt so dau hi�u sau dây dé biét li�u 
môt nguèti c6 biéu hiên nào cùa b�iio h.tc tiem 
tàng không: 

� Ng\tèti d6 ké ve thèti tha au, bo m�, anh chj em, 
ho hàng, b�itn bè thuà bé cùa ho thé nào? Môt 
nguèti néu n6i môt cach cay nghi�t ve thèti tha au 
hay ho hàng cùa anh ta, sir dl)ng nhûng ngôn tir 
mlitnh, th�m chi dôi khi là ngôn ngû b�iio h.tc thi 
châc chân anh ta c6 nhûng van de trong qua khll' 

. vàn chtta du<;tc giài quyét, rat c6 thé dàn tm h�u 
quà khôn luètng. 

� Li�u nguèti d6 c6 tirng bi l�iim dl)ng? Robert 
Ressler, chuyên gia phân tich tâm ly tôi ph�iim 
cùa FBI, nguèti da tlilo ra thu�t ngû "kè sat nhân 
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hàng lo�t", trong cuon sâch cùa ông 00 t1,.l'a de "Ai 
cfing c6 thé chong lé;ti quâi �t" (Whoever Fights 
Monsters) xuâl bàn nam 1993, da dtta ra môt con 
SO gây sitng sot cho moi ngU'ôi: lOO% kè sât nhân 
hàng lo�t deu là nhùng n�n nhân cùa sl! l�m 
dvng, tir b�o hành, không dU'Q'c quan tâm cho tâi 
st.t mi�t thi, khinh rè. à dây chung tôi không oo y 
n6i rang cû bi l�m dl,mg thi lân lên së trO' thành 
kè l�m d1,mg nguà'i khâc, nhung xét ve m�t thong 
kê thi môt nguà'i khi da titng là n�n nhân cfing 
c6 khà nang së gây ton thuàng cho nguà'i khâc. 

� D6 c6 phài là nguà'i c6 xu huâng dùng b�o 
htc dé giài quyét van de? Nguà'i d6 thuà'ng 
trânh câc vv âu dà và co gâng giài quyét moi 
chuy�n bang là'i n6i thi c6 châc anh ta së phàn 
doi bi�n phâp giài quyét phài sir dvng den b�o 
Ille không? 

� Nguà'i d6 c6 hay phàn ling thâi qua truâc nhii'ng 
tiéu tiet và hay da nghi Ve dông Cà ca nhân CÙa 
nguà'i khâc không? Vi d1,1, khi nhân viên thu 
ngân trà l�i nham ho�c khi c6 nguôi chi nham 
duà'ng, li�u anh ta c6 noi khùng roi nghi rang 
nguà'i d6 c6 y do ho�c mvc dich gi mà làm v�y 
vâi minh hay không? 

� D6 c6 phài là nguà'i doi xir dôc âc vâi dé)ng v�t 
và vâi cà con ilguà'i không? Anh ta c6 phài là 
lo�i nguà'i hay châm choc, n6i ra dieu làm ton 
thU'àng nguà'i khâc, hay luc nào cfing cham 
cham làm ngU'Ô'Ï khâc xau ho, nhvc nha, nhat là 
vâi nhii'ng ngU'ài it co khà nang tl! v� không? 
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� Nguèti d6 c6 hay uong ruçtu bia, l:;tm dQ.ng thuoc, 
chat kich thich hay c6 thai dô, hành xit dè gây 
nguy hiém cho nguèti khac và cho chinh bàn 
thân không? 

Nhùng dau hi�u ké trên không phài tat cà, và càng 

không thé giup b�n ap dt;mg vào moi truètng hçtp, 

hoàn cành, nhung n6 ciing vô cùng hùu dt,mg néu b:;tn 

muon biét môt ngU'èti c6 phài là ngU'èti b:;to ll)'c hay 

không. DI nhiên, néu anh ta dang c6 môt ké ho�ch 

chi tiét cho vi�c b:;to hành nguèti khac, than phièn ve 

chuy�n dang phài dàn xép cac khoàn nçt hay c6 dU'çtc 

sQ.' tôn trong cùa nguèti khâc và c6 khà nang sÙ' dQ.ng 

môt lo:;ti vii khi nào d6, thi b:;tn c6 thé châc chân là 

hành vi b:;to lQ.'c sâp xày ra. Hay liên l:;tc ngay véli cà 

quan chue nang vi d6 là luc tinh m:;tng môt nguèti 
dang bi nguy hiém. 

I l :  Dau hiêu 
trong quan h� tlnh câm/thân thiét 

Bên c�nh cac dâ'u hi�u chung duçtc de cap trong 
phan trên, b:;tn CO thé SÙ' dQ.ng thêm cac dau hi�U cành 
bao sau dây dé biét li�u doi tuçtng h�n hô cùa b:;tn c6 
gây h:;ti gi cho b:;tn không, ho�c li�u nguèti d6 c6 là 

nguèti chong toi t� trong tuàng lai hay không: 
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J;>- Ghen vila phài së t�o thêm huang vj ngQt ngào 
cho tinh yêu - nhfêu qua së trèt thành lfêu thuoc 
dôc. Khi môt nguèli ghen tuông, viêc d6 thé hiên 
tinh càm cùa anh ta v6'i b�n thi it mà thé hiên 
càm giâc cùa anh ta ve bàn thân thi nhieu. D6 
là càm XUC không lành m�nh, xuat phat tÙ' S'li 
thieu tin tuètng và an toàn mà ra. Anh ta c6 hay 
kiém soât b�n và luc nào ciing muon biét b�n 
dang làm gi, èt dâu hay không? Anh ta c6 ghen 
v6'i tat cà mQi nguèli, tÙ' b�n bè t6'i gia dinh b�n 
không? Anh ta c6 két tôi b�n luc nào ciing dong 
dua và co gang h�n chéb�n hét mll'c c6 thé, vào 
nhfi'ng luc anh ta không èt d6 không? Hâ.y can 
th�n. Néu anh ta tim câch kiém soât, h�n che 
thèli gian dành cho b�n bè hay gia dinh cùa b�n 
thi chac chan b�n dang g�p phài van de nghiêm 
trQng day. 

);>- B�n c6 bao gièl c6 càm giâc SC! hâ.i trong tinh 
càm chua? Anh ta c6 bao gièl de dQa b�n. hay 
b�n c6 bao gièl lo lang ve chuyên anh ta së thé 
nào néu b�n chia tay chua? Liêu c6 bao gièl anh 
ta, c6 vè nira dùa nira th�t, n6i râng "anh së 
không bao gièl song thieu em và em ciing v�y'' 
chua? Nhfi'ng lèli n6i kiéu nhU' v�y không phài 
thé hiên tinh yêu, chung là nhfi'ng lo lang cùa 
bàn thân anh ta. 

J;>- Hâ.y can th�n v6'i nguèli hai m�t, hay n6i câch 
khâc là ngU'èli c6 tinh câch không on dinh. Anh 
ta c6 thé chi doi xir tot v6'i b�n và tê v6'i nhfi'ng 
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ngu'à'i khac. Dî nhiên néu anh ta doi xà v6'i b�n 
không ra gi trong khi l�i doi tot v6'i nhiîng nguà'i 
khac thi b�n da biét quan he cùa minh c6 van 
de. Nhung truà'ng hqp ngu'çtc l�i ciing rat dang 
lo ng�i vi n6 n6i lên rang anh ta tot v6'i b�n vi 
m1,1c dich riêng, thai dô nhu' v�y không phàn 
anh bàn chat và suy nghî thgc sl)' cùa anh ta. 
Trong khi cach anh ta doi xà v6'i nhiîng ngu'à'i 
khac khi không phài làm gi de lay long ho m6'i 
là cai b�n can quan tâm, vi d6 m6'i là bàn chat 
thl)'c sl)' cùa anh ta. Hay chu y t6'i nhiîng luc anh 
ta doi xà v6'i nhiîng ngu'à'i mà anh ta không coi 
là "can thiét" phài tot v6'i ho, nhu' ngu'à'i boi bàn, 
lè tân hay ngu'à'i giiî càa. Nhiîng hành xà này 
m6'i phàn anh dung bàn chat cùa anh ta. 

� Néu d6 là nguà'i hay c6 nhiîng là'i n6i mang y l�m 
dl,lng b�n thi khà nang b�n se bi l�m dl,lng thl)'c 
té là rat cao. V à nên nh6' rang, khi moi chuyên 
m6'i èJ mll'c "là'i n6i gi6 bay", b�n côn c6 the t�m 
an toàn. Ngu'çtc l�i, b�n hoàn toàn chang c6 ca 
hôi nào de phàn khang. 

� Khi m6'i bât dàu moi quan hê, anh ta c6 là nguà'i 
n6ng vôi hay qua quan tâm t6'i moi dièu b�n làm 
không? Dù anh ta c6 ninh dam hay n6i tot v6'i 
b�n den dâu chang nua, b�n van phài th�t can 
th�n. D6 là kiéu nguà'i không thl)'c té trong moi 
quan hê v6'i nguà'i khac, ho c6 thé ap d�t nhiîng 
suy nghî, quan tâm qua mll'c can thiét cho môt 
moi quan hê m6'i. Hành vi này c6 thé xép anh ta 
vào lo�i ngu'à'i không thl)'c t� 
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);:;> C6 bao giÔ' b�n bè hay ngU'Ô'i thân cùa b�n n6i 
rang hQ không thich b�n trai cùa b�n hay "c6 
diém gi d6 i:J anh ta mà hQ không thich" nhU'ng 
l�i không thé n6i thành lài ch11a? Néu hQ dâ. tùng 
c6 nhùng nh�n xét kiéu nh11 v�y, c6 le b�n chU'a 
dânh gia dU'Q'c hét con ngU'Ô'i th�t cùa anh ta. 
Hâ.y thtr t�m thà'i tâch nhau ra môt thà'i gian và 
nhin nh�n l�i mOi quan hê vé1i ngU'Ô'i d6 khâch 
quan hét mûe c6 thé. B�n c6 thé thtr di dâu d6 
môt vài ngày dé xem minh c6 b6 sot môt chi tiét 

nào d6 mà dâng ra can lU'u tâm trong moi quan 

hê cùa minh không. 

TI�P C�N NHANH Gavin Debecker, mQt chuyên gia tu' 
van an ninh xuat sâc, trong cuon 

sëkh cùa ông c6 tên "Quà t�ng cùa nôi sq haî"  (The Gift of 
Fear) xuat bàn nam 1997, da chi ra râng loi n6i "không" 
du'éti bat cU' hlnh thU'c nào, trong bat ky hoàn cành nào 
cüng là dau hi�u cành bao nguy hiém cho chùng ta . 
Debecker côn chi ra râng khi mQt ngu'èti phétt lèt lèli tù' chô'i 
" không" cùa b;;�n c6 nghïa là ngu'èti d6 dang tlm cach làm 
chù tlnh  the, dieu khién mQi thU' theo y hQ ho�c không 
chap nh�n tÙ' b6 vi�c d6. f>Ù'ng nên th6a hi�p véti ngu'èli 
dé. "không" là "không". Và hay nhét râng, bàn thân tü 
"không" da là mQt câu hoàn chinh.  

Nhùng dau hiêu dU'Q'C liêt kê trên dây se giup b�n 
cành giâc trong môt so trU'Ô'ng hQ'p nhat dinh. Thy 
nhiên, néu hiên t�i b�n trai doi xtrtê vé1i b�n thi dirng 
dè bi mèm long bi:Ji nhùng là'i xin lôi c6 cânh cùa hQ 
(và dôi khi là cùa cà b�n, khi b�n muon biên minh 
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cho hành dong cùa ho!) - giài thich râng anh làm thé 
này thé kia là do say rttc;tu, do buon chan, gijp kh6 
khan trong công viêc, dang trài qua giai do�n kh6 
khan, roi anh hua së không bao gièl tai ph�m . . .  - thi 

dùng chan chtt gi mà hay chêim dût/cho anh ta bài 
hQc, dén khi anh ta c6 bien chuyén hay tiép tl)c. 

I l l : Dau h iêu tai ndi làm viêc: 
Li�u b�n c6 dang g�p nguy h iém? 

Hay SÙ' dl)ng két hc;tp cac dau hiêu trong cà hai 
phan trên và phan này dé quyét dinh liêu mot ngttèli 
c6 gây h�i gi cho b�n t�i n<1i làm viêc không: 

� Liêu d6 c6 phài là ngttèli luc nào cüng thui thùi 
mot minh, do anh ta qua nh�y càm hay do anh 

ta chi dan thuan là gijp kh6 khan trong viêc 
hc;tp tac vâi cac dong nghiêp khac? Mot ngttèli 

khi không hc;tp tac dttc;tc vâi ai c6 thé vô h�i, 

nhttng cüng c6 thé nguy hiém. Trong cà hai 
trttèlng hc;tp, b�n dèu can cân th�n, dijc biêt là 

trong trttèlng hc;tp dai tttc;tng là ngttèli c6 thiên 

httâng b�o Ive, can cu theo cac dau hiêu trong 
hai phan trttâc. 

� Ngttèli d6 c6 dang vttâng vào râc roi ca nhân 
hay khùng hoàng tài chinh nào không, nhtt bi 
pha sàn, ly thân, ly di, chiu lênh cam, kiên tl)ng 
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giành quyen cham soc con hay phài ra hau tôa? 
Néu c6 bat ky dau hi�u tiêu ct.tc nào xày den vc1i 
CUQC song CÙa hQ, ket hçtp Vdi cac yéu to khac, 
deu rat c6 thé se gây nguy hiém cho b�n. 

);;> C6 phài anh ta không d�t duçtc st.t thang tién 
nhU' mong muon và rat that VQng Ve dièu do? 
Ho�c li�u cac sep c6 dang làm lo' hay vàn côn 
xem xét cân nhâc chuy�n thang tien cho anh 
ta? Néu anh ta c6 vè that vQng, huon chan vc1i 

công vi�c và không thé chiu dt.tng duçtc dieu 
mà anh ta cho là bat công vc1i minh thi hay 
chû y tc1i cac biéu hi�n cùa anh ta. D6 c6 thé là 
ngll'Ô'i vô h�i, nhll'ng không lo�i trir d6 c6 thé là 
ngll'Ô'i an chÛ'a S\t nguy hiéni không bao trU'dC. 

);;> Gan dây doi tuçtng c6 biéu hi�n nào bat thuà'ng 
trong thai dô t�i no'i làm vi�c, ve hi�u suat 
công vi�c hay hành xir vc1i cac dong nghi�p 
khac không? Anh ta c6 dôt ngôt mat tinh than 
làm vi�c và duà'ng nh11 không he bi ành huètng 
bèti công vi�c không? Neu câu trà là'i là c6, hay 
tham chieu tc1i cac dau hi�u khac trong phan 
này và cà haï phan tr11c1c dé xac dinh moi lo 
lâng cùa b�n. 

Nhihlg dau hi�u cành bao trên c6 thé se giûp b�n 
dt.t doan duçtc nhii'ng tinh huong c6 khà nang xày ra. 
B�n ciing nên cành giac cao dô khi môt nguà'i n6i ve 
chuy�n anhta "phat ngay" hay "m�t moi và chan nàn" 

1 2. 8 D A V I D  J .  L I E B E R M A N  



ve "moi ngttè1i và moi thû", ho�c chi dan thuàn n6i ve 
môt ké ho:;tch dé giài quyét cac râc roi cùa anh ta. 

Và nh& râng ngoài nhii'ng dau hiêu dâ dttçtc gi&i 
thiêu và phân tich trang chtt<1ng này, b:;tn vàn càn 

doc thêm cac dau hiêu khac ve thieu tl)' trong và h�u 

quà mà no gây ra, ve nguy Cd b:;to hành hay l:;tm d1,mg 

trang cac chttdng tiép theo. 
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Phan 1 1  

NHÜNG KÉ HOACH CH I TIÉT 
CHO HOAT DONG TRf 6C: 

QUA TRlNH RA 
.
QU YÉT B!NH 

Vuqt ra ngoài vi�c dQc cac suy nghi và càm 
giac don thUëin: Hay hQC cach nguO'i khac suy 
nghi dé c6 thé nam bat bât ky ai, phan doan 
cach hành xù và hiéu duqc hQ con hon chinh 
bàn thân hQ. 

� S.N.A.P. không d1,l'a trên tinh câch 

� Màu sâc co bàn cùa suy nghi 

� T<}.i sao và làm thé nào chung ta l<}.i suy nghi 
và hành dông nhtt vay 

� Ành httè1ng cùa long t1,l' trQng: Sâu nhân to létn 

� Anh ta t\1' trQng cao hay chi già vè:J? 

� Tham do long t\1' trQng 

� Ba lo<}.i tinh câch 

� Ngh� thuat và khoa hQc tim hiéu tinh câch: 
Nhiîng vi d1,1 th1,l'c té 



ChU'dng 8 

S.N.A.P. không dl!a 
trên tinh cach 

"Tfnh cach c6 thé md ra nhûng cinh cua, nhùng 
chi c6 nhân cich mdi giû dù<Jc nhûng cinh cua 
1 A '? , uon mo. 
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C6 rat nhièu phuctng phâp phân lo�i tlnh câch và 
môi phuctng phâp dèu c6 nhii'ng h�n che riêng. 

Ngay cà v6'i h� thong phân lo�i tot nhat, nhii'ng tiêu 
chuan mà chung ta dl,l'a vào dé phan lo�i ciing c6 khi 
mat thè1i gian, ph(rc t�p và mâu thuàn. Vi d\1, theo mô 
hinh phân lo�i tinh câch Myers-Briggs {Myers Briggs 
Type Indicator - MBTI)1, tlnh câch cùa môt ngl.l'à'i c6 
thé duQ'c phân lo�i d\l'a trên bon tiêu chi: hu6'ng nôi/ 
hu6'ng ngo�i; tr1)'c giâcfgiâc quan; ly tri/tinh càm và 
nguyên tâc/linh ho�t {goi tât là INTJ). Du6'i dây là 
gi6'i thi�u ngân cho môt lo�i tinh câch2 cùa phuctng 
phâp phân lo�i này: 

Càm giac dôi khi c6 tk d1,mg tot, dôi khi không.  CUng nhu' 
nhÜ'ng chU'c nang khac trong cd thé, càm g iac  ch i  là nhun g  
phàn U'ng ban âau tru'ôc cac thông tin m à  c d  thé nh�n 
du'ç1c, vè hoàn cành, vè khoi lu'çtng hay mU'c dq. Vi l ë  d6, 
nhÜ'ng ngu'oi INTJ thu'ong không xem trçmg cac tiéu tiêt, 
ho�c b6 qua chung. Khi da bât tay vào công vi�, h9 hoàn 
toàn c6 thé n6i : "Y tôi da quyét, düng lung lc;�c tôi nü'a." 
Càm giac hu'ông ngoc;�i c6 thé du'ç1c nh�n ra rô ràng vâi 
nhÜ'ng ngu'oi làm vi�c cot sao c6 du'Q'C càm giac thoài mai 
nhâ't, chU' không du'ç1c dùng dé phân loc;�i tinh cach cua hQ. 
Khi mqi chuy�n không du'ç1c theo y muon,  nhùng ngu'Oi c6 
càm giac hu'ông ngoc;�i së bqc IQ ra trong nhung phut ho 
hênh mà ch inh h9 cüng không dé y. Phân loc;�i tinh cach c6 
thé là mqt công cv dâc h,tc giup chûng ta du'a ra két lu�n 
vè ngu'oi dai di�n . Nhu'ng tMm chi ngay trong nhÜ'ng tinh 
huang thu�n lç1i nhat, bc;�n vàn không thé doan du'çtc ngu'Oi 
d6 dang nghi gi trong mqt hoàn cành nhâ't dinh .  

1 MBTI là phU'dng phap phân loï;�l tinh cach dl/a trên cac nghlên cU'u cùa 
nhà tâm ly hçc ngU'èll Thi,IY Si Carl Gustav Jung và èJU'c;1c Isabel Myer 
và Katherlne Brlggs bo sung. Trong h� thong phân logi này, không c6 
nh6m nào tot, nh6m nào xâ'u, nhU'ng Jung nh�n xét: cùng mé;it SI/ v�t, 
hi�n tl1c;1ng se gây ra nhûng suy nghi, càm xùc, phan U'ng khac nhau 
cho nhG'ng ngU'èli khac nhau. Ban crau ông chi èJU'a ra ba tlêu chi, sau 
này Briggs/Myer bo sung tiêu chi thU' tU'. TÙ' bon tlêu chi này, Brlggs/ 
Myer èJU'a ra 16 nh6m tinh cach. Tên cua mÔI nh6m dèu c6 bon chG' 
cal, dï;ll dl�n cho bon tlêu chu�n phân loï;�l. 

2 Dây là giéli thl�u vë Câm glac h11l1ng ngoï;�l (Extraverted Senslng) 
trong phân loï;ll  tinh cach INTJ. 
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Tinh câch vè co bàn chinh là cai mà chung ta biéu 
hiên ra bên ngoài và là cach chung ta <mg xÙ'. NhU'Ilg 
vi con ngu'Ô'i và cà thé gi6'i luôn thay dôi nên dé tim ra 
môt phucrng phap phân lo�i tinh cach ôn dinh và chinh 
xac quà là râ:t kh6. Vi dv, trong nhùng hoàn cành khac 
nhau, môt ngu'Ô'i c6 thé phô bày nhùng tinh cach khac 
nhau. Trong công viêc, anh ta c6 thé rat no hrc và khat 
khe; khi an toi v6'i nhùng ngu'Ô'i b�n thi vui vè và dè 
tinh; và khi èJ nhà thi l�i trèJ nên diên khùng. Moi môt 
hoàn cành làm lô ra nhùng nét khac nhau trong tinh 
cach cùa môt ngu'Ô'i. Hi�n tltQ'ng da nhân cach xày ra 
khi nhùng nét tinh cach d6 không hçtp nhat và moi 
tinh cach c6 môt môi tru'Ô'ng song tach biêt. 

Cùng môt con ngu'Ô'i, cùng môt tinh huang, nhu'ng 
anh ta c6 thé hành dông theo nhùng cach khac nhau èJ 
nhùng thO'i diém khac nhau, d6 là vi thai dô và <mg xÙ' 
cüng ph v thuôc vào tâm tr�ng và càm xuc, von là nhùng 
thU' luôn thay dôi, không phv thuôc vào tinh cach. 

'frong CUQC Song CÙa moi chung ta, khi tr�ng thai 
càm xuc thay dôi thi cach nhin và càm giac cùa chung 
ta vè hoàn cành khi d6 cüng bi thay dôi. Vi dv, c6 môt 
nh�n dinh phô bien (da duçtc chll'ng thl,l'c bâng cac 
nghiên cU'u) cho râng môt ngu'Ô'i trong tâm tr�ng huon 
chan se c6 it hU'ng thu giao tiép v6'i ngu'Ô'i khac. (Và 
cüng th�t thu vi khi biét râng môt ngu'Ô'i v6'i tâm tr�ng 
tich cl,l'c se it g?p rùi ro hon môt nguÔ'i trong tr�ng 
thai tiêu Cl,l'C - Vi ngu'Ô'i do se rat dè bi ành hu'èJng bèJi 
that b�i). Vi dv, môt ngu'Ô'i hu6'ng ngo�i "kiéu màu" 
cüng c6 thé thu minh l�i giùa môt bùa tiêc néu cô ta 
dang gijp chuyên huon. 

D O C  V !  B A T K Y  A l  1 3 5 



Môt nhan dinh khâc cüng c6 moi liên hê v6'i nhan 
dinh trên, d6 là viêc biet tru6'c vè tinh huong c6 thé 
ành hu6'ng den tâm trl)ng và qua trinh ra quyet dinh 
cùa chung ta. Tiep tl)C vi dl) trên, nhân vat trong câu 
chuyên sau d6 c6 thé 6' trong tâm trl)ng rat tot và mong 
muon dùQ'C g�p mQt Ông X nào do. Thy nhiên, neu CÔ 
ta biet rang viêc qua hang hai tiep can là không tot, cô 
ta c6 thé dièu chinh ll)i cach Un.g xir cùa minh. 

Và chung ta nhan ra rang chinh tac dông bat bien, 
khai quât và quan trQng nhat trong bàn chat con nguà"i 
se âîêu chinh tinh cach cùa nguà"i d6. S.N.A.P. sirdl)ng 
chinh nhùng tac dông này dé cung cap cho chung ta 

câch dQc vi con nguà"i chinh xac 6' hau het mQi thà"i 

diêm, mQi tinh huong. 
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Màu sâc cfl bàn 
cùa suy nghi 

�9 

"Kham pha bao g6m viÇc thay nhùng diéu m<;>i 
ngùdi thay và nghï ra nhùng diéu chùa ai nghï." 

A l b e r t v o n  S z e n t - G y o r g y i  ( 1 8 9 3 - 1 9 8 6 )  



B ây gièf chung ta së xem xét môt van de thl)'c S\1' rat 
dang ng�c nhiên. Nhii'ng chttang trtt&c da cung 

cap cho chung ta cach doc vi tâm ly môt ngttèti trong 
qua trinh danh gia sa lttqc và phan doan tinh huong 
khi ta chi c6 nhiîng thông tin nhat dinh. Doc vi kiéu 
này së rat hiîu hiêu trong qua trinh thttang ltt<;tng 
- dé biét dtt<;tc môt ngttèti c6 t\1' tin hay không; hay 
trong viêc h�n hô - dé xem liêu ngttèti d6 c6 thl)'c S\1' 
hll'ng thu hay không. Bât dàu tÙ' dây, chung ta së sir 
d1,mg môt cach tiép c�n toàn diên thêm dé hiéu han 
ve doi ttt<;tng. 

Hê thang phân tich sau dây së giup b�n hiéu rô 
han t�i sao và bâng câch nào môt ngttèti l�i suy nghi 
và hành dông nhtt v�y, ciing nhtt dl)' doan chinh xac 
han phàn ll'ng cùa anh ta trong trttètng hqp nhat dinh. 
Bàn nang con ngttèti ciing giong nhtt môt cô may dang 
ch�y chttang trinh mà ta goi là "suy nghi" - c6 thông 
tin dàu vào và dàu ra. Cô may d6 luôn thl)'c hiên cùng 
môt viêc, dlfa trên mênh lênh dtt<;tc nh�p vào. Không 
he dan giàn, nhttng dàu sao d6 ciing chi là môt công 
thll'c, môt khi b�n hiéu r6 khia c�nh tâm ly phia sau 
nhiîng mênh lênh d6. 

B�n c6 thé doc vi dtt<;tc suy nghi cùa ngttèti khac, 
vi trên th\l'c té, anh ta không he suy nghi. Trên thl)'c 
té không tinh nhiîng trttètng hqp ttt duy sang t�o. con 
ngttèti thttètng dtta ra két lu�n ve nhii'ng gi hQ da trài 
qua. Thll' xuat hiên trong suy nghi cùa chung ta thl)'c 
chat là môt phàn x� dl)'a trên nhiîng lva chQn càm tinh 
da dtt<;tc l�p trinh tÙ' trtt&c. (à dây chung ta không xét 

D A V I D  J .  L I E B E R M A N  



den quyét dinh kiéu logic, nhu'ng thông thuà'ng dù c6 
bi càm xuc ành huàng thi con ngll'Ô'i vàn c6 thé tl,! do 
chQn ll,ta, do d6 hai ngll'Ô'i véti cùng môt "thông tin dau 
vào" se c6 nhùng phàn 11ng khâc nhau). 

Môt vi dl,l Cl,l thé c6 cà so liÇu thong kê cho thay môt 
ph1,1 nù C\fC ki bÙ'a bai, CO CUQC song tinh d1,1c ph6ng 
tung, hay là gai mé;li dâm, dit c6 khà nang da tÙ'ng 
bi xâm hé;li theo môt câch nào d6 khi càn là thieu nù 
ho�c à tuoi vi thành niên. Trên th1;tc té, nhùng nghiên 
cau chi ra ding, trên 75% gai mé;li dâm trong dô tuoi vi 
thành niên da tÙ'ng bi xâm hé;li. 

V�y dièu gi dang dièn ra à dây? Dé chap nh�n 
chuyÇn da xày ra, môt câch vô thac, cô ta t\f ép minh 
phài hành dông nhU' v�y - dé khién sl,l' viÇc bétt n�ng 
ne han. Bang câch coi nh� gia tri và Sl,l' thiêng liêng 
trong cac moi quan hÇ, cô ta chap nh�n quan hê bÙ'a 
bai dé giàm gânh n�ng và nhùng âm ành cùa chuyÇn 
da xày ra. N6i t6m lé;J.i, nhùng thuang ton, mat mât cùa 
cô ta da phan nào dU'Q'c xoa dju. 

M�t khâc, cô ta càn phài chiu dl,l'ng môt tha kinh 
khùng han nhièu. Dé xoa diu noi dau tinh càm, cô ta 
bât dau môt loi song t1,l' hùy hoé;li minh. ViÇc xem nh� 
van de tinh dl,lc, coi n6 là chuyÇn vô nghia cùng co 
nièm tin à cô ta rang chuyÇn da xày ra véti cô ta châng 
là gi hét. 

Vi v�y, bang viÇc tham dà nhanh, néu nhll' bé;J.n c6 
thé nh�n ra, rang cô ta là né;ln nhân cùa xâm hé;li, bé;ln 
se hiéu thêm câch nghi cùa CÔ ta ve dàn Ông, tinh d1,1c 
và hiéu cô ta han chfnh bàn thân cô ta. Thêm vào d6, 
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nhùng dieu b�n biét dttQ'c không dl,l'a trên tinh câch 
cùa cô ta mà dl,l'a trên bàn chat con ngttèli. 

Hay xét dén môt vi d\1 khac. B�n dang m�c môt 
bQ quan ao m6'i toanh và rat dât gia. 'frong CUQC trÔ 
chuyên cùa b�n v6'i dong nghiêp, cô ta quà quyét rang 
dây là bô quan ao dttQ'c may d�p và lông lày nhat mà 
cô ta tùng thay. B�n nghi rang dây quà là môt ngttèli 
hiéu biét và se chi dàn giàn n6i "càm dn" ho�c c6 thé 
tiét lô gia tièn. Th y nhiên, néu nhtt cô ta biét gia tièn và 
bào b�n da bi mua h6', b�n se l�i cho rang cô ta không 
hiéu gi ve chat lttQ'ng. Sau d6, b�n c6 thé nhâc khéo cô 
ta ve nhùng miii khâu thù công ti mi, nhèJ d6 hô quan 
ao này se vàn d�p và ben trong nhièu nam nùa. 

Sll l�p trinh tù trtt6'c chinh là diém khac biêt giùa 
thai dô và phàn x�. Khi cai tôi troi d�y (bi thtt<1ng tôn 
ve tinh càm), con ngttèli c6 càm giac bi de dQa ve m�t 
tâm ly và suy nghi t11 dông chuyén sang tr�ng thai "tll 
phông vê". Cà che này c6 thé thay rô trong trô cèJ b�c 

an tièn - thu tiêu khién phô bién t�i My. 

TIËP C�N NHANH Th�t v�y, thaï âQ và suy nghi cüa 
chung ta thu'ong "bi dinh h u'ông "  

do chinh bàn nang con ngu'oi . Trong m()t cu()c ph6ng 
van du'ç1c thl/c hi�n bôi Robert Anton Wi lson - là chuyên 
gia nghiên cùu vë dÇlng cd cüa con ngu'oi , tien si Ernest 
Dichter dâ du'c;1c h6i vë v�n dè t�n d1,mg yeu té tâm ly 
trong q uàng cao. Ông phëlt biéu : "Không c6 ai luôn âung 
cà . C6 tôi 99% hành â()ng cüa con ngu'oi là ph i  ly. Tôi 
mua nh ièu thü vô ich hdn cà gia dinh tôi c()ng l;;t i ." 
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Cac sông b:;tc chi thu môt khoàn lçti nhu�n râ:t nho 
2% trong môt so trô nhU' Blackjack hay Baccarat1; èJ 
môt so truàng hçtp, con so này chi là 1,17 %. V�y thi 

t�i sao trong môt ngày thuàng c6 den han 85% nguài 

chai ra ve thâ:t b:;ti? 

Hay xét den thi truàng chll'ng khoân. Chi c6 hai 

hué1ng dieu chinh: tang - giàm. Neu suy nghi môt câch 

thông thuàng, cd hôi cho chung ta là 50-50. Nhung, 

(nhiîng so li�u ve màng này het sll'c da d:;tng), xap xi 

75-95% nhà dau tU' chdi chll'ng khoân hàng ngày se 

thua sau môt khoàng thài gian nào d6 (hQ chai bâng 

tien cùa hQ và không c6 sl)' dau tu thêm tÙ' bên ngoài). 

Vi sao? Nguyên nhân èJ dây không phài là v�n may, mà 

thuôc ve bàn nang con nguài. Dé hiéu thêm ve khia 

c:;tnh tâm ly, chung ta cùng xem xét hai kiéu chai cd 

bàn khâc bi�t sau: 

Ngu'ài chai lo�i A: Ngu'ài theo bài 

Dây là môt Iqch bàn dien hinh: môt nguài d�t 

10 dôla và thua, sau d6 anh ta lé;!.i d�t 10 dôla và l:;ti 

thua. Tiep theo, anh ta nâng lên 20 dôla - thua, 

roi 30 dôla - vàn thua. Càng thua anh ta â(lt càng 

nhzëu. Nguài chai này co gang nhâm den khà 

nang gfJ von chi trong môt luçtt chai bâng câch d�t 

nhfêu han dé bù cho nhii'ng làn da thua. Khi bàn 

nga troi d�y, anh ta c6 xu hué1ng làm theo Iqch bàn này. 

r 1 Blackjack, Baccarat: tên cac trà chdl élanh bàl .  
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Ngll'ài chdi lo�i B: NgU'ài bô bài 

Sau dây là kich bàn dién hinh cho kiéu tâm 
ly này: môt ngttèti d�t 10 dôla và thua; anh ta 
d�t tiép 10 dôla và l:;ti thua. Sau vài van, anh 
ta h:;t mll'c cttQ"c xuong 5 dôla. Môt phttang ân 
tot? C6 le là không. Néu anh ta thâng, anh ta se 
càm thay tiéc vi da không d�t nhièu han, côn ngttQ"c 
l:;ti thi thua vàn hoàn thua. Néu thua, anh ta se it 
nhièu hài long han, vi that b:;ti là câch duy nhat dé 
anh ta bào chii'a cho hành dông h:;t mll'c cttQ"c cùa 
minh! Môt làn nii'a, l:;ti là dau vét cùa bàn nga. 

Th�t thu vi khi biét ding nhii'ng ngttèti c6 lo:;ti tinh 
câch LE-D (y nghïa cùa c1,1m tÙ' này se dttQ"c giài thich 
trang chttang 14) se c6 xu htt6'ng hành dông giong 
nhtt ngttèti chai kiéu B (ngttèti b6 bài) trong khi nhii'ng 
ngttèti c6 tinh câch kiéu LE-A l:;ti thttètng ctt xir giong 
v6'i ngttèti chai A (ngttèti theo bài). Môt ngttèti v6'i long 
tl,t trQng cao c6 thé làm theo cà hai htt6'ng, nhttng se 
dieu chinh hành dông cùa minh v6'i 6c phan doân sâc 

sào và khâch quan han. 

TIÉP C�N NHANH Trang nhüng tinh h uong c6 két quà 
t�m thoi, khi hàu nhtt không c6 si/ 

nô 11/c hay nhûng hüng thu co hûu, m9t ngttoi c6 thé 
hành dÇ!ng hoàn toàn chi ddn thuan do mot lOi dè nghj,  
d ù  lOi dè ngh!  này ch i thay déi tlf tlfèlng cùa anh ta trang 
chOc lat (qua vi�c khdi dttgc trung cai tôi cùa anh ta) mà 
thôi. Vi d1,1 ,  b�n muon thuyét ph1,1c ngttài dong nghi�p cùa 
minh ky vào mot la ddn kién nghj. B�n c6 thé n6i : "Gary 
à,  c�u biét day, minh luôn càm kich khi biét c�u là ngttài 
s�n sàng ùng hQ nhÜ'ng y kién dung dân ." M9t kh i Gary 
càm dn b�n vè lèli khen, anh ta gan nhlf da tl/ bu9c minh 
phà i  ky la  ddn mà b�n sâp dtia ra trang và i  ph ut tèli. 
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Bàn nga cùa con nguèti rat phi ly và phûc t�p, 
nhung nhu thé không c6 nghia là không thé doân 
biet duçtc. Neu b�n biet nhùng nhân to nào dang vào 
cuôc, b�n se de dàng hiéu duçtc thâi dô, càm xuc cùa 
môt nguèti doi v&i b�n và v&i tinh hinh C\1 thé. V�y 

nhùng nhân to à dây là gi? Du&i dây là phan giài 

thich ve chung: 

Nhü'ng màu sâc cd bàn 

Tù ba màu ca bàn: d6, xanh duang và vàng, b�n c6 
thé t�o ra hàng triêu màu sac riêng biêt. Vi d\1, trôn 

màu xanh duang v&i màu d6 duçtc màu tim, vàng và 
d6 duçtc màu cam, vàng và xanh duang l�i duçtc màu 
xanh lâ cây. 

Tuang t\1', néu b�n hiéu nhùng màu sac ca bàn 

cùa tri tuê, tat cà nhùng gi b�n càn là xâc djnh xem 

luçtng sir d\lng cùa môi "màu" dé miêu tà "bûc tranh" 

vè nhùng suy nghi cùa con nguèti trong môt hoàn 

cành nhat dinh. Trong hôi hQa, nhiêt dô, dô bao 

hôa cùa màu sac và nét but là nhùng yéu to c6 ành 

huàng tinh té nhat den phuang phâp ve. Vi v�y, côn 
c6 nhùng yeu to thû cap ành huàng den suy nghi mà 
chung ta cilng se xét dén. Du&i dây là môt danh sâch 
ngan gQn kèm theo S\1' giài nghia rô han ve câch mà 
nhùng yeu to này dièu khién suy nghi cùa chung ta: 
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Ba sâc màu ca bàn và bon sâc màu thû cap 

Lông tl/ trqng - mûe dQ mQt ngltài thich bàn 
thân anh ta và mûe dQ giâ tri cùa h�nh phuc mà anh 
ta càm nhan dltc;tc. 

Sl/ tl/ tin hay càm thay minh hi�u quà - mûe 
dQ càm nhan bàn thân toàn ven và hi�u quà cùa mQt 
ngll'ài trong mQt trll'àng hc;tp nhat dinh. 

M\i'c dq h\i'ng tho - mûe dQ quan tâm dén cuQc 
chuy�n trô hay tinh huong. 

Chung ta se khào sât mQt vài bién so tâm ly khâc c6 
ành hll'ètng èt nhûng mûe dQ khâc nhau dén suy nghi 
và quâ trinh dU'a ra quyét dinh cùa con ngll'ài, C\1 thé 
là: S11 no 111C, bào chÜ'a, long tin và tâm tr�ng. 

Sl/ nô Ille - èân b6 ra bao nhiêu công sûc 
Ve tinh càm, vat chat, tài chinh, . . .  dé d�t dU'c;tC m\lC tiêu. 

Sl/ bào chûa và hQ'P ly h6a - dé giài thich cho 
hành dQng xày ra tù'trll'&c, mQt ngltài se �o ra ào tll'ètng 
vè bàn thân minh và thé gim xung quanh c6 thé khâc 
bi�t chut it, ho�c vô cùng mâu thuàn vm th\l'C té, sau dô 
co gâng duy tri hinh ành này. 

Lông tin � bat kY dièu gi mà mQt ngttài cho là 
dung dân, dù trên th11c té dièu dô cô thé dung ho�c sai. 

Tâm tr(lllg - tr�ng thâi tinh càm hi�n t�i 
cùa ai dô, gân lien v&i tinh huong mà anh ta dang 
g�p phài. 
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Trong cac chU'O'ng tiép theo, chung ta se di sâu vào 
khia c�nh tâm ly phia sau công tht!c trên, theo d6 b�n 
c6 the nhin nhan chinh xâc vi sao và nhU' thé nào môt 
ngU'èfi l�i U'ng XÙ' nhU' vay. Môt khi da nâm r6 nguyên 
ly này, b�n se xâc dinh hi�u quà han, suy nghi cùa 
môt ngU'èfi và phàn U'ng cùa anh ta trU'Ü'c bat ky tinh 
huong hay hoàn cành nào. 
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Chrrctng 10 

Suy nghi vé 
nhûng tfiéu chung ta 
hành tfqng: T�i sao 
và nhù thé nào? 

"Không thé không muu mço khi không muon 
tu duy." 

T h o m a s  A .  E d i s o n  ( 1 8 4 7 - 1 9 3 1 )  



Theo nghia den long tll trQng co thé du'Q'c hiéu là 
mue dô môt nguèti thich bàn thân minh. Chung 

ta se nh�n thay rang long.tll trQng là màu sâc ca bàn, 
vi no là thu'Ü'C do cho biét Sll viêc bao nhiêu phan là 
th11c té và c6 bao nhiêu phan bi "câi tôi" cùa chung ta 

bop méo. Trong cac chu'ong tiép theo, chung ta se tim 

hiéu tâm ly con nguèti ky càng hon vi y nghia quan 

trQng cùa n6. 

Phuong phap duQ'c de �P (J phan này không noi 

ve cac thù thu�t, mà là viêc hiéu du'Q'C nhÜ'ng thành 

phan co bàn cùa tâm ly con nguèti. Môt khi hiéu duQ'c 

khuôn mau tong thé, b9n Se CO khà nang SÙ' d1,mg hiéu 

biét cùa minh trong bat ky tru'ètng hQ'p nào b9n muon. 

Long tV trQng và "câi tôi" 

Trong chuong 7, chung ta da noi dén qua trinh làm 

tang long tll trQng và cach no thay dai nhin nh�n cùa 

chung ta. N6i ngân gQn, khi chung ta Vu'Q't qua du'Q'c 

y muon làm nhÜ'ng dièu dè dàng, thay vào do là làm 
nhÜ'ng dièu dung dân, tll chung ta se càm thay hài 
long v6'i bàn thân. Theo câch d6, chung ta da làm tang 
long tll trQng cùa minh. 

Nhin chung, long tll trQng và "câi tôi" co môi quan 
hê cy lê nghich v6'i nhau. Lông tll trQng càng 16'n thi 
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"cai tôi" càng nh6. Phan ca nhân "chung ta" trên bll'c 
tranh càng it thi ta càng nhin nh�n thl,l'c té rô ràng 
hon, vi khi d6 chung ta it chiu ành hu'è1ng cùa "cai tôi" 
làm méo m6 cach nhin nh�n van de cùa chung ta. V�y 

nên, néu biét cai tôi cùa môt nguài l&n den dâu, chung 
ta së biét chinh xac ngu'Ô'Ï d6 nhin nh�n van de nhu' 
thé nào. 

Sûc manh 
cùa cach nhln nh�n van âé 

"Cai tôi" du'Q'c danh doi bang môt S\1' tÙ' b6 md ho. 

N6i ngân gQn, n6 chinh là thll' keo két dinh suy nghi 

cùa chung ta ve bàn thân v&i long tin, nguyên tâc và 

hành vi. Ành hu'dng cùa n6 luôn on dinh và thu'Ô'ng 

trl)'c, dù n6 c6 là moi quan tâm l&n nhat cùa chung ta 

hay không. M�t khac, ch'ling ta c6 thé don thuàn thay 

doi hành dông cùa minh d\l'a trên nhùng thông tin c6 

ành hu'dng t&i ly tri. Chung ta t�p thé d1,lC moi ngày 

và an uong dièu dô dé càm thay tot hon; nh�n loi và 

hia chuy�n, th�m chi cà khi chung ta dung, ho�c thùa 

nh�n minh da sai tru&c môt nguài chi cham cham 

phê phan chung ta. "Cai tôi" là thrr da ngan càn ta 

hành dông nhu' v�y. V�y nên, biét du'Q'c "cai tôi" cùa 

môt nguài l&n den dâu mang y nghia quyét dinh den 
qua trinh dQc vi loi suy nghi cùa nguài d6. 
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"Câi tôi" sàng lQc thé giéli quan cùa chung ta, l�i b6 
nhiîn.g <Ûeu gây ton h�i hay th�m chi gây ra Sf! l�c lffi 

trong suy nghi ve mt'rc dô èân nhin nh�n bàn thân cùa 

chung ta, và mt'rc dQ chung ta muon dùQ'C ngùèti khac 
nhin nh�n l�i. Cac b�n côn nh& câc vi d\1 d phan trù&c: 
Cô gai bira bai và hô quan ao dât tien? Bây gièt, chung ta 
së nghiên ct'ru sâu vào ce1 ché tâm ly dang sau khia �nh 
này cùa bàn chat con ngu'Ô'i. 

Bill dành soo dôla dé mua môt chiée dong ho. Anh 
ta lu'&t qua môt tèt t�p chi, nhin thay môt tht'r dtrètng 
nhu' chinh là chiée dong ho d6 - du'Q'c quàng câo v&i 
gia chi 300 dôla, khién tâm ly cùa anh ta này sinh 
mâu thuàn. Anh ta muon coi minh là môt con ngu'Ô'i 
thông minh, môt ngu'èti mua hàng hiéu biét, nhùng 
mau quàng câo l�i là bang cht'rng chong l�i nh�n dinh 
d6. Hoij.c là anh ta bi mac lira và phài trà qua nhièu 
tièn, hoij.c mau quàng cao này là sai Sf/ th�t. 

Mt'rc dô tf/ trQng cùa Bill là yéu to quyét dinh dén 
qua trinh sU:y nghi. V&i long tt;r trQng cao, anh ta së 
xem ky mau quàng cao mà không l�t nhanh sang 
trang khac. Anh ta së dQc n6 và néu tin tu'dng n6 là 
chinh xac, anh ta së két lu�n rang minh da sai lam. 
V&i long tt;r trQng thap, Bill c6 thé tin rang cà thé gi&i 
này deu là bip bQ'm và không c6 ai mua du'Q'c v&i cai 
gia này cà, ké cà nhii'ng ngu'èti hiéu biét nhù minh. 
Trong tinh huong này, Bill da choi b6 nhiîng thi�t h�i 

gây ra cho anh ta. Anh ta ciing c6 thé tong hQ'p l�i 
câc dieu trên và quyét dinh nhanh ch6ng, tru'&c khi 
y tht'rc buôc phài chap nh�n sfl thf!c không lay gi làm 
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vui vè râng thà'i gian côn quan trQng hem tièn b�c và 
chà viêc gi phài ton công suy nghi ve chuyên này. 

Néu môt nguà'i không co long tll trQng, anh ta se 
không biét tll nhin nh�n bàn thân minh. Anh ta không 
thé chiu dt1ng dltQ'c viêc minh sai ho�c viêc nguà'i 
khâc nhin nh�n anh ta là yeu kém. Vi v�y, thay vi thay 
doi bàn thân, anh ta thay doi thé gi6'i quan cùa chinh 
minh, tll l�p l�i th<r tr�t t11 cùa riêng minh tÙ' m6' hông 

hong do mà không ton h�i den sQ'i toc nào trên câi âau 

thieu kiên dinh cùa minh. Nhùng suy nghï nhu "tôi 

th�t là toi, tôi da sai" duQ'c thay thé bâng "thé gi6'i th�t 

không công bâng", "cô ta m6'i sai" hay "mQi nguà'i chi 

muon chong l�i tôi." 

Trang nhùng truà'ng hQ'p c11c doan, néu môt nguà'i 

không thé doi m�t d<rt khoât v6'i th11c té, dièu do co 
nghïa là anh ta không san long ho�c không thé tll y 

th<rc ve loi làm và biét hoi h�n. anh ta se vô th<rc thay 

doi câch nhin nh�n van de cùa minh. Vi dv., môt nguà'i 

chong lli'a doi vQ' se phài bào chùa cha hành dông cùa 

minh. Néu anh ta không thé bop méo thé gi6'i quan 

cùa minh dù dé khôi phv.c nièm tin v6'i nguà'i vQ' và 

cuôc hôn nhân, ho�c to hQ'p l�i nhùng gia tri cùa bàn 

thân dé bào chùa cho hành dông cùa minh, anh ta 

se tll dông thay thé gi6'i hiên thllc bên ngoài bi bop 
méo. Sll bop méo này khién anh ta "thay" vQ' minh 

làm nhùng dièu sai và môt câch vô th<rc cho râng cô 
ta - tr116'c do - m6'i chinh là nguon goc gây ra nhùng 

hành dé)ng cùa anh ta. 
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TI�P C�N NHANH M9t vi lu�t su' chuyên bào chüa cho 
nhùng tQi ph9m tri thU'c da nh�n 

xét ràng công vi�c kh6 nhâ't cùa ông ta là thuyét phvc 
khach hàng cùa minh nh�n thâ'y anh ta da sai .  C6 chuy�n 
này là vi ngu'Oi ta râ't d� rdi vào tirih tr9ng nMn ra hành 
dQng cùa minh và roi tl/ bào chüa cho minh tù'ng l i ,  tù'ng 
ti. Néu không nh�n thU'c du'Q'c dièu này, b9n së ph9m phai 
sai lam lôn. Hau hét mQi ngu'oi nh�n thU'c du'Q'c ràng tr9m 

· cu'ôp, g iét ngu'oi hay làm ton thu'dng ngu'oi khac là sai 
tra i .  Nhu'ng nhu' trong ngành ké toan, khi không c6 bâ't 
cU' m9t n9n nhân Cl,l thé nào và du'Q'c bi(!n hQ bôi m9t " l i  
do hQ'p ly", ké ph9m tQi c6 thé không y thU'c du'Q'c hét h�u 
quà do minh gây ra. 

ov âoan cach nghiên cûu tiép theo 

Tir dàu dén già, chung ta hiéu râng môt ngttO'i c6 
long tt! trQng cao se biét cach nhin nh�n thông tin ro 
ràng ho'n. Trong khi d6, ngttài c6 long tt! trQng thap 
thu'àng bi buôc phài thay doi suy nghï cùa minh sao 
cho it c6 mâu thuàn v&i diên bien th\l'c t�i nhat. 

Chinh S\1' mâu thuàn này buôc con ngttài phài hoa 
giài n6 dé giàm thiêu nhihlg thtto'ng ton. Vi d1,1, môt 
nguài v&i long t\1' trQng thap k}:lông thé thu'O'ng xuyên 
thùa nh�n v&i bàn thân râng anh ta c6 thé da ph�m 
sai làm. "Bàn thân minh dung" dtt<;tc \tu tiên ho'n so 
v&i "làm vi�c gi dung dân". 

Th\l'c chat, bàn nang t\1' v� tinh thàn cùa con ngttÔ'i 
rat giong v&i câch chung ta t\1' bào vê cho thé xâc cùa 
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chung ta. Khi tim cach bào v� thân thé kh6i hiém 
nguy, b�n ciing t11 dông tim kiém cach bào v� hinh 
ành CÙa minh. Khi gijp nguy hiém, Cd thé b�n se t11 CO 
phàn Un.g theo kiéu "chien dau hay b6 c�y''. Tttdng 
t11, khi gijp nhùng nguy hiém vè mijt tâm ly, b�n ciing 
Se co lo�i phàn ung dl!Ç1C gQi là "chap n�n hay không 
chap nhân". Khi b�n c6 lông tll trong cao, b�n se chap 
nhân doi mijt v&i nhùng thù" thach. Ngltc;tc l�i, khi b�n 
c6 lông t11 trQng thap, cai tôi trong b�n se t11 phông v� 
bâng cach bop méo th11c té, tranh nhùng ton thltdng. 

. Néu b�n th11c s11 biét c6 bao nhiêu phan s11 thât trong 
thé gi&i quan cùa môt ngltèti, b�n se hiéu ro thêm vè 
câch nhin nhân van de cùa ngltèti d6. 

Néu mue dô t11 trong cùa môt nguèti th11C S11 rat 
quan trong trong vi�c danh gia qua trinh suy nghi, 
thi môt câu h6i dang gia hàng tri�u dô duc;tc dijt ra là 
làm thé nào dé biét mue dô "t11 thich" bàn thân cùa 
môt nguèti? 

Tru&c tiên, chung ta se xem xét ngân gon ành 
huètng cùa long t11 trong dén nhùng màu sâc khac (và 
dtta ra nhùng cach thuc danh gia mue dô t11 trong cùa 
môt nguèti). Sau d6, chung ta se tim hiéu môt phue1ng 
phap ro ràng, de nhân biét dé danh gia càm nhân th11c 
s11 cùa môt nguèti vè chinh bàn thân hQ, mà không càn 
phài tiép xuc tr11c tiép v&i anh ta. 
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Anh hùong 

Chtt<1ng 11 

cùa long tt! trQng: 
Sau nhân to lân 

"NguèJi tl! cao c6 mÇ>t liu diém, d6 là hQ không 
bao gièJ n6i vé nguèJi khic." 
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T ong t\1' trQng ành hu'à'ng t6'i hai câch nhin nh�n 
Lvan de và bon bien so (nhân to hay thay doi) ph\1 
thêm. N6 là nhân to ành huà'ng nhieu nhat t6'i cà suy 
nghi và hành dông cùa chung ta. Già sir hai nguèli c6 
mtrc dô t\l'tin lOO% giong nhau thi hQ se CO quyet djnh 
tu'crng tl)' nhu' nhau - d6 là làm dièu mà hQ cha là dung 
(di nhiên dieu hQ cho là dung c6 thé khac nhau, nhung 
không khac nhièu nhu' b�n tu'à'ng dâu). 

Nhfi'ng trài nghiêm se hinh thành nên bàn thân 
moi ngu'èli - ho�c bang cach tang thêm ho�c bang 
ca ch làm giàm di long t\1' tin cùa ch ling ta. Khi d�t bàn 
chat cùa minh vào trong hon hqp này, b�n se nh�n ra 
S\1' ành hu'à'ng mang tinh thl)'c té và vô cùng ap dào cùa 
long t\1' trQng doi v6'i qua trinh suy nghi và ra quyét 
djnh cùa b�n. Trong chu'crng này, chung ta se tiep t1,1C 
xem xét mtrc dô ành huà'ng cùa sau nhân to: cac lo�i 
nhu cau, long t\1' tin, Sl)' no lttc, tin tu'Ô'ng, S\1' biên minh 
(bào chfi'a) và tâm tr�ng. 

D A V I D  J .  L I E B E R M A N  



Nhân té thû nhat: Cac lo�i nhu câu 

Môt ph\1 nii' mâc bênh béo phi và dai duètng biét 
rang minh không nên an sô-cô-la vào bii'a toi, nhung 
cuoi cùng van an n6. Di nhiên, d6 không phài là nhu 
cau nên duçtc th6a man nhat, nhung vi mll'c dô trân 
trQng bàn thân cùa cô ta thap, nên nhii'ng nhu cau cùa 
cô thay d6i. Ciing giong viêc nam uètn ra trên tràng kY 
an banh phô mai thi ai ciing thich, nhung không phài 
ai ciing dành thèti gian cà ngày de an chai xà lang nhu 
v�y. Mll'c dô tl,l' trQng cùa moi nguèti së quyét dinh cac 
lo(,l.i nhu cau khac nhau cùa hQ. Khi mll'c dô d6 thap, 
nhu cau cùa môt nguèti c6 the dièn bien theo chièu 
hu6'ng là anh ta thay nhu cau nào - khi duçtc dap ll'ng 
- mang l(,l.i sl,l'th6a man ngay l�p tll'c thi anh ta së chQn 
nhu cau d6 - thuètng là cho nhiï'ng nhu cau bàn nga 
hol}.c nhu cau Co' the (tâm sinh ly). 

Nhii'ng nguèti c6 mll'c tl,l' trQng thap thuètng là 
nhii'ng nguèti hong bôt, chua chin chân và dè dàng bi 
hap dan bèti nhiï'ng nhu cau nhat thèti mà b6 quên nhu 
cau lâu dài c6 lçti cho bàn thân. Hau hét nhii'ng nguèti 
này deu không chu y t6'i nhu cau và S\1' thoa man CÙa 
nguèti khac, trù truètng hçtp hQ c6 dông co' khac phl,lc 
V\1 cho ml,lc dich tu lçti. Nguçtc l(,l.i, v6'i nhiï'ng nguèti 
c6 mll'c tl,l' trQng cao, nhu càu cùa hQ là nhùng thil' 
nham dap ll'ng nhu cau ve lâu dài. HQ tim thay nièm 
vui trong nhii'ng dieu c6 y nghia 16'n lao han và chap 
nh�n danh d6i bang nhiï'ng nhu cau tru6'c mât, mang 
tinh ngân h(,l.n. 

D O C  V !  B A T  K Y  A l  1 5 7  



Dum dây là hinh vë mô tà Thâp nhu èâu cùa 
Abraham Maslow1 - môt d�ng biéu do thé hiên nhùng 

· mli'c nhu èâu khac nhau cùa con nguèli. 

NHU CAU 
Dt/Q'C TÔN TRQNG 

NHU CAU Dt/Q'C GIAO LIIU 
TINH CÀM VÀ PHI,I THUQC 

Muon aoJ"c iJ trong m9t nh6m c9ng aông, 
muon c6 gia ainh yên am 

NHU CAU AN TOÀN 
Câm glac yên tâm vè an nlnh, SI/ on "!nh, 

không phal lo lâng, s" hal vè 41èu gi 

NHU CAU CAN BÀN NHAT THUQC VË -THË LYW 
Thùc an, noJci'c uong, tru ng1,1 

Phan day thap là nhiîng nhu cau din bàn nhâ:-t can 
thiét cho s11 ton t�i cùa môt con nguèli. Khi moi nhu 
cau dUQ"C dap U'ng, chung ta së chuyén àan lên cac nhu 
cau th6a man càm xuc cao hon. 

Nhin chung, khi da c6 nhiîng nhu cau thuôc phan 
dinh thap, con nguài thttàng èJ tr�ng thai linh ho�t, 
thành th�t và cèJi mèJ nhat. Khi d6, nao hô ho�t dông 

1 Abraham Maslow ( 1908) là tién si tâm ly hQc �� tnJètng e91 hQc Tong 
hc;lp Wisconsin, Mi. Nam 1954, Abraham Maslow c1a c:fU'a ra quan c:rJém 
vè nhu cau CÙa con ngu'ètl và nhu cau này c:fu'c;IC sâp xép theo cac thÜ 
b�c khac nhau. HQC thuyét cùa ông dl/a trên nhüng con ngu'ètl kh6e 
m9nh, sang �o - nhung ngu'èti sù" d1,mg tat cà tàl nang và tlèm nang 
trang công vl�c. 
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èJ tr�ng thai cao nhat. Khi h9 cac nhu cau xuong mltc 
thap han, càm xuc se là yeu to quan trong trong qua 
trinh ra quyét dinh. Khi càng di xuong thap thi con · 

ngtt<Ji càng c6 xu htt6'ng t�p trung moi suy nghi ve 
nhu cau cùa bàn thân, vào cai nôi t9i bên trong ch{r 
không phài nhii'ng yeu to bên ngoài. Nh�n th1tc bi 
thu hep trong khi "cai tôi" clt dan l6'n thêm, khién 
anh ta chi biét th6a man nhii'ng lc;1i ich trtt6'c mât mà 
b6 qua nhii'ng gi dung dân ho�c c6 le là dung dân, 
nên làm han. 

Dièu này ding giong nhtt c<1 che ho9t dông trong 

ngu<Ji b9n dan bào cùa chung ta - ky sinh trùng 
Amip•: chung ta c6 xu htt6'ng thich làm nhii'ng gi 
thoài mai, mang l9i càm giac dè chiu và tranh xa kh6i 
nhii'ng gi khién chung ta c6 càm giac m�t moi, dau 
d6'n. Thy nhiên, moi ngttdi c6 quan ni�m khac nhau ve 
nhii'ng dieu ho coi là dau long hay dè chju. 

Con ngtt<Ji là sinh v�t luôn tim kiém càm giac hài 
long. Trên th\l'c té, càm giac hài long gân ch�t v6'i y 
nghia mà n6 mang l9i cho chung ta. Chinh vi v�y, khi 

ta làm dièu dung dân - và tim dttc;1c y nghia cùa hành 
dông d6 mà không màng t6'i nhii'ng nièm vui nhat 

th<Ji - thi chung ta da c6 duc;1c càm giac hài long. Khi 
không làm duc;1c dieu d6, chung ta dè dàng chim vào 
càm giac huon chan, lo lâng và bat an ve moi liên h� 
l6ng lèo d6. 

1 Amlp là nhÜ'ng d9ng v�t nguyên slnh, chi là m9t té bào nhu'ng c6 khà 
nang dl chuy�n d!nh hu'ông nha cac chân già. Da so cac amlp song 
tl/ do ô môi tnlong bên ngoàl, m9t so it song ky slnh. Khi vào co th� 
ngu'oi, chung së gây ra cac t6n thu'ong (IY. amtp) ho�c cac t6n thu'ong 
ngoàl ru9t nhu' gan, nao, da . . .  
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Chinh ca che càm xuc dè chiu/dau long này giup 
chung ta di dung htt6'ng. Dé c6 thé t\1' do quyét dinh 
mQi chuyên cùa bàn thân, chung ta nên suy nghi càng 
th\l'c té càng tot. Vi nhttta da biét, khi môt ngttèti càng 
it t�p trung vào bàn thân minh thi ngttèti d6 càng dè 
dàng nhin nh�n th\l'c té xung quanh minh han. Vi 
v�y. anh ta cüng c6 thé c6 nhùng l\l'a chQn tot han vi 
da nh�n biet dttQ"C nhu cau nào là nên thoa man nhat 
và dïêu gi c6 nghia han, mang l;;ti càm giâc tot han vè 
lâu dài. 

T\l'trQng thap chinh là nhân to t;;to ra can boe dong, 
khién môt ngttèti làm mQi th tt chi nham th6a man càm 

giâc nhat thèti cùa ca thé ho�c càm xuc trong hQ. B6'i 
vi con ngttèti sinh ra là dé tim kiém S\1' th6a man nên 
khi không d;;tt dttQ"C càm giac thoa man qua viêc tim 
dttQ"c y nghia trong hành dông cùa chung ta, ta së co 
xu htt6'ng tim kiém n6 qua nhùng ph trang tiên và câch 
th ttc nhat thèti. Chung ta thttètng tl,l' dânh lira bàn thân 
rang dïêu dang làm dung là quan trQng th�t và thé là 
chung ta vàn tiép tt.J.C theo duoi nhùng gi làm ta vui, 
trong khi không c6 càm giâc liên quan may. Chung ta 
tl,l' làm mèt di nhùng y nghia thl,l'c té, tl,l' huyèn ho�c v6'i 
bàn thân và ngttèti khâc rang dieu ta dang làm là th�t 
S\1' c6 y nghia, thé nhttng trong sâu thâm chung ta biét 
minh chi dang tim câch biên minh cho hành dông ay 
mà thôi. 

Vi dt.J., b;;tn càm thay thé nào khi c6 ngttèti hông 
dttng giup b;;tn kiém dttQ"c môt công viêc tot? At hân 
b�n së thay rat tot. V�y b�n càm giâc thé nào khi sau 
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30 nam làm công vi�c do, môt ngày b�n phât hi�n ra 
mQi thrr chi là già doi, râng b:;m da nhan vào công tâc 
kh6'i dông châng gân v6'i môt co may nào cà và di�n 
tho�i cùa b�n chi là gQi t6'i nhii'ng dièn viên dong kich, 
hl'a b�n ngay tÙ' dàu? Trên thl,l'c té, dung là b�n co càm 
giac minh da thl,l'c sl,l' thành công v6'i "công vi�c", thé 
nhung không co bat ky dieu gi trang công vi�c do là 
th�t cà. D�t vào tr116'ng hqp do, hàu hét mQi ngu'Ô'i se 
bi suy SlJ.P - nhu'ng t�i sao? Câu trà là'i th�t dan giàn: 

vi công viêc cùa b�n không co th�t và châng mang l�i 
cho b�n chut y nghia nào, do do b�n ciing không co 
du'Q'C càm giac hài long hay thàa man nào cà. 

Khi càng gân bo VÛ'i CUQC song, cac trài nghi�m 
cùa b�n càng co y nghia và tuy�t và'i han. Ngu'Q'c l�i, 
khi b�n càng chim dâm vào cac thu vui thoang qua 
hay theo duoi nhii'ng mông t116'ng du'Q'c thêu d�t b6'i 
nhii'ng ham muon ich ky nhat thÔ'i, CUQC song Se càng 
it y nghia di. Nhii'ng luc do, dôi khi b�n tu'Ü'ng minh 
dang song hét minh, nhu'ng sâu thâm trang b�n l�i 
nh�n ra minh không nên theo duoi cac ml).c tiêu nhu' 
v�y. Dù nô ll,l'c den thé nào, càm giac th6a man nhat 
thÔ'i CÜng Se không ton t�i }âu dài Vi ml).C dich CUOi 
cùng cùa no không mang l�i y nghia nào 16'n lao cà. 
Chi co càm giac thoài mai và vui vè không thôi thi 
chu'a dù; vi sau do chinh luang tâm chung ta se tl,l' 
trach minh. Hay dùng chi làm nhieu han mà hay làm 
cho minh tr6' nên co y nghia han. 

Tom l�i. là mue dô tl,l' trQng - cüng nhu s6' thich 
và dam mê cùa môt nguà'i - dong vai trô quyét dinh 
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trong viêc hiéu dU'Q'c suy nghi và quyét dinh cùa anh 
ta. Hay cùng tiép tvc tim hiéu nhii'ng ành hU'èrng côn 
l�i cùa long tll trQng trong câc phan tiép theo cùa 
chU'ang này. 

Nhân to thû haï: SI! tl! tin 

Môt ng11ài c6 lông t11 trQng cao së tll tin han vè khà 
nang suy nghi ciing nh11 hành dông cùa minh, d�c biêt 
là trong viêc thich nghi v6'i hoàn cành m6'i. HQ c6 thé 
nh�n thûc de dàng han khi phài dm m�t v6'i kh6 khan 
và nhat là không bi chi phOi bèri suy nghi minh c6 thé 
that b�i. LU'U y là, khi mûe dô tll trQng bàn thân cùa 
môt ngll'di càng giàm thi "câi tôi" cùa anh ta càng l6'n 
và anh ta së càng chu.y han t6'i suy nghi cùa 'mQi ngU'ài 
vè anh ta, cüng nhU' t6'i biéu hiên cùa chinh minh. 

Nhân to thû ba: SI! nô ll!c 

Khi môt ngU'di muon làm viêc gi d6 nhll'ng l�i nh�n 
ra n6 không dâng so v6'i công sûc mà anh ta b6 ra, thi 
không c6 gi ng�c nhiên néu anh ta không làm chuyên 
d6. Van de èr dây là nhii'ng nô 11/c, công sûc b6 ra liêu 
chi ành hU'èrng t6'i quyét dinh làm môt viêc gi d6, hay 
n6 côn thay dôï cà cach chung ta nghi và càm nhQ.n 
vë van âê d6. Và �i sao l�i nhU'�y? 
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Già sir môt nguèti biét là minh nên làm gi d6 giup 
b;;m, nhu'ng h;ti ddn thuan không thich làm chuyên d6, 
anh ta c6 thé bao biên cho hành dông này bang suy 
nghi rang b�n minh th\l'C S\1' không can den S\1' giup 
da cùa anh ta. Th�m chi anh ta côn hçtp ly hoa hành 
dông cùa minh èJ mue cao hdn, nhu' nghi rang "ngu'èti 
b�n d6 không tot" ho�c "minh can nghi ngdi m&i 
dung vi minh làm viêc qua nhïêu". V�y chung ta nên 
d�t công suc lên bàn tinh, th�m chi can dinh lu'çtng n6 
dé hiê'u du'çtc suy nghi cüng nhu' hành dông tiép theo 
cùa anh ta. 

Trên th\l'C té, viêc cân do dong dém mue no l\l'c 
hay công suc ty lê nghjch v&i mue t\1' trQng cùa môt 
nguèti. Khi môt ngu'èti càng c6 long t\1' trQng cao, anh 
ta càng it dé tâm t&i công suc can b6 ra. Vi d1,1, khi no 
l\l'c làm bat ky dïêu gi cho nguèti chung ta yêu thi d6 
là chuyên hét suc binh thuètng. Thé nhung, khi d6 là 
ngu'èti chung ta không quy men ho�c hQ khién chung 
ta b\l'C tuc, cau gi�n thi làm gi cho hQ, dù ton rat it 
công suc, cüng là cà môt van de. V&i nhii'ng nguèti 
c6 t\1' trQng cao, hQ không ne hà khi b6 công suc dé 
làm dieu dung dân, trai ngu'çtc v&i nhii'ng ngu'èti c6 t\1' 
trQng thap hdn. 

Khi biét t\1' tôn trQng bàn thân minh, chung ta c6 
thé dành tâm suc cho nhii'ng m1,1c tiêu lâu dài, mang 
l�i y nghia và S\1' hài long cho chinh minh, nhèt d6 tang 
Ô:u'Ç1C toi da no 1\l'C và giàm thieu S\1' that VQng hay kh6 
chju. Dù c6 phài b6 ra nhièu công suc den dâu thi 
chinh long t\1' trQng giup chung ta c6 duçtc nguon suc 
m;;mh và càm hung vô t�n. 
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Tom l:;ti, nguèti nào càng biét trân trQng bàn thân 
minh thi càng de dàng chap nh�n b6 công sll'c dé làm 
dièu hQ cho là dung, ké cà khi dièu d6 c6 liên quan t6'i 
nguèti khac. 

Nhân to thû tu: 
Cac g ia tri và long tin 

Khi dang h�n hô v6'i môt nguèti mà b:;tn thich, và 
ngl.l'èti d6 ciing thich b:;tn, song b:;tn l:;ti luôn tâm niêm 
là phv nii' luc nào ciing làm ton thuang dàn ông, thi 
mlic dQ tinh càm se quyét dinh thai dQ CU' XÙ' CÙa b:;tn. 
Môt vi d1,.1 khac: néu b:;tn tin râng môt bài kiém tra 
phat hiêri n6i doi không c6 tac dvng v6'i b:;tn thi n6 
se không làm gi dU'c;1C b:;tn. Thl,tc ra, không phài vi bài 
kiém tra d6 vô dvng mà do n6 duc;1c tien hành d1,ta trên 
nièm tin vii'ng châc cùa b:;tn: dù c6 n6i doi thi may 
ciing châng phat hiên ra duc;1c. Chinh vi théb:;tn không 
c6 gi phài sc;1 hai, trong khi may phat hiên n6i doi chi 
do sl,t bat an cùa b:;tn nên n6 không thé phat hiên dU'Q'c 
b:;tn c6 n6i doi hay không. 

Nhii'ng nièm tin mù quang ho�c sai trai (mê tin) 
thuètng duc;1c t:;to ra do sl,t thieu hiéu biét cùa ch(nig ta 
và thl,tc chat là dé chung ta tl,t bào vê bàn thân. Hàu 
hét nhii'ng dièu chung ta làm ho�c tin t1.1'6'ng dieu dé 
giài thich, bao biên cho thai dô, hành dông cùa chung 
ta doi vôi thé giôi và bàn thân chung ta. Néu thay 
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không càn thiét thi chung ta cüng không càn phài 
barn viu vào môt nïêm tin mù quang nào. Chinh long 
tl,l' trong giup chung ta c6 sll'c m;;tnh tinh thàn và khà 
nang dé rü b6 chung. 

Nhùng gia tri h;;tn h�p ciing là hê quà cùa long 
tl,l' trong thap. Khi tarn suy nghi không thé vu'Q't ra 

ngoài nhùng ham muon cùa bàn thân, chung ta se 
tl,l' làm giàm cac gia tri cùa minh dé tl,l' nuông chïêu 
cac y thich nhat thà'i, khi d6 châng nhùng không 
thé nâng cao nh�n thll'c mà côn làm giàm gia tri cùa 
chinh minh. 

Nhân to thû nam: 
Tl;i bào chùa và hçtp ly h6a 

Dé làm giàm m�c càm tôi loi, chung ta thu'à'ng tim 
câch giài thich cho thâi dô cùa minh. Dé c6 càm giâc 
tot d�p han ve bàn thân ho�c ve nhùng van de xày den 

v&i bàn thân, chung ta thu'Ô'ng dlfng lên hinh ành ve 
chinh minh và thé gi&i chung quanh theo câch phù 
h<]p v&i dièu chung ta muon n6 là dung, chU' không 
phài v&i cai thl,l'c té dung dân. 
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TI�P C�N NHANH M()t nghiên cU'u da chi ra moi liên 
h� het süc thu vj giü'a thëli dQ hành 

xü và gia tri  phan thllong mà n6 c6 thé nh�n dllc;1c. M()t 
ngllè1i neu dllc;1c trà 100 dôla dé làm m()t vi�c thi së thâ'y 
vi� d6 kh6 khan và vat và hdn nhièu so voi m()t ngllè1i 
khac cùng làm vi�c d6 nhllng chi dllc;1c trà 25dôla .  V�y 
kh i m()t ngllè:ti dllc;1c tra công, anh ta së thiiy công vi�c d6 
kh6 khan và it thu vj hdn ;  khi müc d() thllong công càng 
tang thi d()ng h,l'c và hltng thu làm vi�c càng g iàm (theo 
Freedman, sach xuat ban nam 1992) .  M()t ngllè:ti c6 m üc 
tl,( trQng cao së c6 d'âu éc thl,fc te hdn, vi the su y nghi cùa 
anh ta cOng gân vOi thl,fc te hdn . 

Khi phài chQn h.ra làm viêc gi d6, néu không dUQ'c 
trà công ho�c den bù gi khac, chung ta se vô thuc tr6' 
nên thich làm n6 hon. Tliti sao chung ta lliti c6 càm 
giac nhuv�y? D6 là do chung ta không thich càm giac 
phài c6 trach nhiêm khi gây ra sai s6t trong công viêc. 
Chung ta phài t\l' biên minh cho bàn thân. Qua trinh 
này hàu nhu diên ra trong vô thuc nhung lliti chiém 
trQn suy nghi cùa "cai tôi" trong moi chung ta. N6 t\l' 
dông bien dôi qua trinh tiép nh�n và xir ly thông tin 
cùa chung ta theo hu6'ng ngan chung ta suy nghi hay 
nhin nh�n môt cach rô ràng ve nhii'ng van de xày ra 
tru6'c mât. Hay xem môt vi d1,1 khac: môt kè nghiên 
rUQ'U, phài làm môt công viêc hét SUC vat và và dang 
chuan bi két hôn làn thu ba c6 thé c6 hai hu6'ng suy 
nghi: môt là anh ta êân s\l' giup dO' và hai là thé gi6'i 
này th�t bat công. Churig ta càn biét anh ta tô diêm 
thé gi6'i cùa minh nhu thé nào dé dQc vi dUQ'c chinh 
xac suy nghi và càm xuc cùa anh ta trong hoàn cành 
Cl,l the. 
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Viêc t\1' bào ch ua ciing c6 thé dien ra trong nhiîng 
hoàn cành cv thé. Khi môt nguà'i da b6 môt lu<;1ng 
thà'i gian, công strc, tien b�c kha kha vào môt viêc gi 
d6, càm quan cùa anh ta cüng se theo d6 mà bien doi. 
"Cai tôi" trong anh ta se khién anh ta kh6 mà dtrt b6 
n6 và chi bao biên cho li do vi sao anh ta l�i làm v�y. 
Nguà'i ta giài thich ding khi môt nguà'i da dành nhîêu 
thà'i gian cho môt viêc, trong nh�n thtrc cùa anh ta se 
xày ra hiên tU'<;1ng tâm ly xÙ' ly bat hôa, và két quà là 
anh ta không muon "mat di" công strc và thà'i gian da 
cùa minh. Do d6, anh ta càng c6 it khà nang "danh b�i 
câi tôi" cùa minh. 

Chieu hu6'ng suy nghi d�c biêt này giài thich chinh 
xac li do nguà'i ban hàng muon kéo dài thà'i gian cùa 
b�n khi anh ta phài bao câo l�i v6'i "giam doc ban 
hàng". Càng b6 nhïeu thà'i gian chà' d<;1i thi b�n càng 
kh6 b6 di. Dieu này cüng dung trong chuyên hçn hô. 
Môt nguà'i khi da c6 môt moi quan hê lâu dài thi rat 
kh6 dtrt b6 no. Cân hiéu rang S\1' tl,l' tÔn trQng bàn thân 
d dây, xin nhac l�i môt fân nua, là nhân to quan trQng 
nhat trong viêc danh gia van de. Môt nguà'i c6 mtrc t\1' 
tôn trQng bàn thân thap Se không tin dU'Ç1C rang anh ta 
dang lang phi thèfi gian; côn ngu<;1c l�i. nguà'i biét t\1' 
tôn trQng bàn thân han se biét chap nh�n van de và dtrt 
b6 n6 néu thay n6 da không côn y nghia nhu ban dau. 
Vi v� y. khi danh gia su y nghi hay trng xt'r cùa môt nguà'i 
trong van de nào d6, câc yeu to nhU' thà'i gian, công strc, 
tien b�c là dang luu tâm, thé nhU'ng quan trQng han cà 
là mtrc dô tl,l' trQng, vi n6 se quyét dinh mtrc ành hU'dng 

cùa nhitng nhân to trên t6'i quyét dinh cùa ngU'Ô'i d6. 
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Nhân to thû sau: 
Ành hllàng cùa tâm tr�ng 

Tâm tr�ng chinh là câi b6ng cùa long t11 trQng, là 

nhân to giup dông viên hay làm x�p y chi và tinh thàn 

cùa chung ta, ành hu6'ng lên câch nhin nh�n thé gi6'i 

và cà bàn thân chung ta. Khi mue t11 trQng cùa môt 

nguèti càng thap, tâm tr�ng càng c6 suc ành hu6'ng 

l&n t&i suy nghi và càm xuc cùa anh ta. Nhu' da phân 

tich trang câc phan tru&c, doi v&i nhihlg nguèti nhu' 

v�y, suy nghi cùa anh ta hàu nhu' chi t�p trung vào bàn 

thân và câch nhin nh�n cùa mQi ngu'èti vè bàn thân 

anh ta . . .  Vi v� y, suy nghi và hành dông càng ph\1 thuôc 

vào tâm tr�ng cùa anh ta. 

Long t11 trQng thap dong nghia v&i viêc "câi tôi" 

tr6' nên l&n hcrn. Do d6, vi v�y ành hu6'ng cùa hoàn 

cành lên tâm tr�ng cùa môt ngu'èti c6 long t11 trQng 

thap ciing l&n hcrn so v&i ngu'èti c6 càm xuc on dinh. 

Dù chi môt chut chuyên xày ra thôi, nhiîng nguèti nhu' 

v�y ciing de dàng dé chuyên bé xé ra to và t11 tu6'ng 

t11Q"ng ra mQi thu. C6 dièu gi quan trQng hcrn anh ta, 
trung tâm cùa vii trl) này dâu? Chinh vi thé, hai nhân 

. 
to quan trQng quyét dinh tâm tr�ng eùa d�ng ng11èti 

nh11 v� y trang quâ trinh ra quyét dinh là long t11 trQng 

và y nghia cùa viêc làm. Khi viêc làm không c6 may 
y nghia, tâm tr�ng së là yéu to chi phoi viêc ra quyét 

dinh cùa hQ. 
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Vi d1,1, môt ngu'à'i không thich viêc phài di do rac (là 

viêc châng c6 y nghia gi v6'i ho), nhu'ng neu ho chi vùa 

m6'i ve nhà sau ba tuàn di vâng và bo rn� WJ l�i sâp t6'i 

tham îan dàu tiên, thi hân nhiên anh ta châng ne hà . 

chut nào long tt;r trong cùa minh mà làm viêc d6. Côn 

khi môt ngu'à'i không muon goi diên cho chi gai minh 

dé xin loi vi da to tieng v6'i chi tr1t6'c d6, nhu'ng già' 

chi cùa anh ta l�i dang nguy kich trong bênh viên thi 

long tl)' trong luc d6 ding chi con tac dl,lng trang tri. 

Cân nh6' rang néu d6 là ngu'Ô'i c6 long tt;r trong cao thi 

anh ta da châng dé rac chat thành dong, ho�c gây go 

v6'i chi gai minh. 

Nhu' cac phan tr1t6'c da phân tich, khi môt ngttà'i 

c6 long tt;r trong cao, ngu'à'i d6 se c6 thiên hu6'ng làm 

nhùng viêc dung dân, bat chap càm giac cùa ho thé 

nào. Côn ngu'Q"c l�i, khi long tt;r trong thap, tâm tr�ng 

cùa anh ta se làm chù ly tri và hành xù tiép theo d6 

se phl,l thuôc vào mue dô y nghia cùa hành dông trong 

mât anh ta. 

Khi "cai tôi" da choan lay tâm tri, chung ta rat kh6 

nh�n ra tht;rc te mà chi thay nhùng dau kho cùa bàn 

thân. Dièu này ciing dung v6'i nhùng co"n dau thuôc ve 

thé xac; vi dl,l nhtt khi chung ta dau rang thi thay rat 

kh6 dé t�p trung vào bat ky viêc nào khac. Càm giac 

d6i b1,mg, vô gia ctt hay dau kho ding phài xép sau môt 

cai rang dau. 
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Khi hiéu han vè long t\1' trQng và vai trô cùa no 

trong vi�c quyét dinh thaï dô, suy nghi và câch hành 

xli' cùa môt ngU'Ô'i, chung ta së phân bi�t duc;tc dâu là 

ngU'Ô'Ï biét t\1' tôn trQng bàn thân minh han và dâu là 

nhùng kiéu nguèti gan tuang t\1' nhu thé mà chang ta 

vàn bi nhàm làn. 
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Chtrdng 12 

Anh ta cô long tl! trqng 
cao hay chi già vil? 
Nam sai lâm de 
mâc phài 

"Néu b�n chi dé dành tai nghe ârn nh�c, nghia 
là b�n dang nuôi l&n "d.i tôi" trong rnlnh. B�n 
bât dâu tu ch6i nghe nhùng ârn thanh không phài 
là ârn nh�c, nghia là b�n tlj ttidc di nhùng trài 
nghiÇrn khac cùa chinh bàn thân." 

J o h n  C a g e  ( 1 9 1 2 - 1 9 9 2 )  



rprong thvc té, không he kh6 khi danh gia mûe dô 
� tV trQng cùa môt nguài, câi kh6 là b�n c6 thé mâc 

phài sai fâm néu không biét chu y diêm nào và bo qua 
diêm nào. Du6'i dây là nam sai fâm thuàng gijp se giup 
b�n phân bi�t khi danh gia môt nguài. 

Sai lâm 1 :  
aanh âông giùa tl! trc;>ng và tl! cao 

DÙ'ng bao già nhàm môt nguài c6 long tV cao là 

môt ngu'ài biét trân trQng bàn thân minh. Cân nh6' 

râng mûe dô tV trQng và tV cao cùa môt nguài ty 1� 

nghich v6'i nhau. Dù ngu'ài d6 c6 thé hi�n là anh ta 

hài long v6'i bàn thân dén may chang nua, nhu'ng anh 

ta l�i là kè c6 long tv cao, thi thvc sv không phài nhu 

vay - châng qua anh ta dang co chiu d\l'ng thôi. Nhan 

dinh này không phài v6 doan mà d6 là quy luat vè 

bàn chat con nguài - dva trên nhitng phân tich tâm 

ly mà c6. Cet ché tâm ly này rat phûc t�p và kh6 nâm 

bât, chinh vi thé dôi khi môt nguài c6 thé t\1' hra minh 

râng anh ta biét trân trQng bàn thân, trong khi chinh 

thaï dô l�i phàn bôi càm xuc thvc cùa anh ta. 

Vi�c phân bi�t tv trQng và tV cao c6 thé se kh6 

khan. Uy vi d\1 môt nguài dang mèt dài rat to. Li�u 
chung ta c6 thé két luan râng anh ta c6 tv trQng thap 
và chi dctn thuàn muon thu hut sv chu y cùa nguài 
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khac, hay d6 là nguèfi c6 long tl,t trQng cao và không 

thèm quan tâm t&i suy nghi cùa nguèfi khac? 

Và côn nhùng biéu hiên ca hQc khac thi sao? Môt 

nguèfi luc nào ciïng an m�c chài chuot c6 thé là nguèfi 

tl,t trQng thap và dang can mQi nguèfi nghi ve minh 

nhu môt nguèfi d�p de, sành diêu, thèfi trang, tÙ' d6 c6 

. càm giac tot ve bàn thân. Ho�c, c6 thé cô ta-là nguèfi 

rat biét trân trQng bàn thân và cach an m�c a y chi dan 

thuàn phàn anh gia tri cùa cô ta. L�t ngU'Ç1C van de, 

liêu môt nguèfi an m�c tuenh toàng c6 phài vi anh ta 

ciing c6 tl,t trQng cao mà không thèm quan tâm t&i 

nguèfi khac nghi gi không? Hay liêu d6 là nguèfi tl,t 

trQng thap mà th�m chi không thèm dé y t&i vè be 

ngoài? B:;m thay day, viêc danh gia rat dè mâc phài 

sai làm, trong cuôc song hiên d�i ngày nay l:;ti càng dè 

làm làn han nùa. 

Vi d1,1, râi dè nh�n ra môt nguèfi an qua nhièu và 

không thèm quan tâm t&i sûc kh6e cùa minh là nguèfi 

không biét trân trQng bàn thân. Tuy nhiên, c6 thé vi 

anh ta co li do khac, nhU' là m�c càm tôi loi v&i môt van . 

de cv thé nào d6 hay là thèfi tha au c6 môt ky ûc nào 

d6 gân ch�t v&i thûc an. Môt nguèfi quan sât non kinh 

nghiêm c6 thé vôi vàng két lu�n d6 là nguèfi c6 t1,t trQng 
thap, trong khi trên thl,tc té dfêu nguçtc h;ti rat de c6 khà 
nang xày ra. Hay xem xét truèfng hçtp nguçtc l:;ti: c6 thé 
ngU'Ô'i d6 tQng nhièu thûc an nhU' the là do CC! thé trao 
doi chat rat nhanh. Ngo:;ti hinh cùa anh ta ciing không 
n6i lên anh ta c6 là nguèfi an qua nhieu hay không. 
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Sai lâm 2: 
f>anh âông -giùa tl! trQng và tl! tin 

Làm câch nào dé b�n phân biêt du<tc long t\1' trQng 
và t\1' tin? NhU' da phân tich trong nhii'ng chuang 
trU'Ü'c, môt ngU'èti c6 thé t\1' tin ve bàn thân trong môt 
so tnrètng h<tp cl) thé và c6 câc biéu hiên diên hinh 
cùa môt nguèti biét t\1' tôn trong bàn thân. Thy nhiên, 
ngU'<tc l�i, trên th\l'c té môt ngU'èti cüng c6 thé c6 t\1' 
trong cao nhU'ng trong môt so truètng h® l�i t6 vè 
không t\1' tin; không thoài mai. C6 thé thay viêc phân 
biêt haî khai niêm này là cà môt van de, nhU'ng n6 can 
thiét cho viêc doc vi chinh xac nguèti khac. 

Sai lâm 3: 
Nhùng câu chuy�n thành công 

Chung ta không thé danh gia môt nguèti c6 t\l'trong 
cao hay không néu chi d\l'a vào mll'c dô thành công cùa 
anh ta, vi khai niêm "thé nào là thành công" doi v6'i 
tùng nguèti rat khac nhau. 

Nhu câc b�n da biét, khi chung ta ch(>n làm diêu 
dung dân - không ph1,1 thuôc vào sèl thich/dông ca câ 
nhân CÜng nhU' nhii'ng nhu cau t\1' nhiên CÙa C<1 thé -
dieu d6 se mang l�i càm giac t\1' tôn trQng cho chung 
ta. Dieu này nhin chung c6 thé thâ:'y ro nhat khi soi vào 
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cuôc song cùa môt câ nhân. Khi ai d6 làm du'c;tc dieu 
hQ muon làm, mà l:;ti không phài vi "câi tôi" cùa anh ta, 
hay không phài vi nhii'ng ham muon nhat thè1i thoâng 
qua, thi nhat dinh anh ta se c6 du'c;tc tl,t trQng. Ngu'c;tc 
l:;ti, khi môt ngu'è1i không làm du'c;tc dieu minh muon 
và không du'c;tc èJ trong tr:;tng thâi "nhu' y", anh ta se 
không tl,t tôn trQng bàn thân minh du'c;tc. 

Vi d1,1, môt co dông sèJ hùu môt lu'c;tng co phan 
l&n trong môt công ty lu�t danh tiéng c6 thé là môt 
ngu'è1i rat thành công trong mât ngu'è1i khâc, nhu'ng 
vi trong thâm tâm anh này luc nào ciing chi muon 
làm nhë;tc công và vi�c hQc tru'è1ng lu�t châng qua dé 
th6a man mong muon cùa cha anh ta, thi anh ta hoàn 
toàn không c6 càm giâc tôn trQng bàn thân vi quyét 
dinh d6 là do sc;t hai mà làm. Nguc;tc l:;ti, môt nhà tho 
nghèo kiét xâc nhu'ng l:;ti thich viét lâch và anh ta 
viét dan thuan là vi nghê thu�t, thi anh ta tràn day tl,t 
trQng vi anh ta coi minh là môt ngu'è1i thành công. C6 
ngu'è1i khi dang tht.tc hi�n môt dièu gi d6 khâc thuè1ng 
c6 thé càm thay huon ba và không c6 long t1,t trQng vi 
anh ta không d:;tt duc;tc dung mûe thành công do anh 
ta tl,t d?t ra, dan giàn vi anh ta theo duoi mvc tiêu vi 
"câi tôi" và can Sl,t tan du'dng tÙ nhii'ng ngu'Ô'i khac. 
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Sai lâm 4: 
Nhun nhu'àng hay dang khinh? 

S\1' khiêm ton rat dè bi nhàm là hành vi yeu kém; 
tuy nhiên, trên thl,l'c té n6 thé hiên S\1' m�nh me. Môt 

ngttà'i luc nào ciing nghi t&i "cai tôi" cùa minh trtt&c 

tiên se là môt kè cao ng�o, trai ngttQ'c v&i môt ngttà'i 

biét lê dô, khiêm ton. Ngttà'i kiêu ng�o se chi biét nhân 

mà không biét cho. D6 là kè song chét vi càm xuc, ph\1 

thuôc vào thai dô cùa ngttÔ'i khac dé nuôi dttO'ng phan 

câ nhân m6ng mành cùa anh ta, ho�c ph\1 thuôc vào 

chinh nhiîng can boe dong dé th6a man bàn thân mà 
không bao già' tl,l' vttQ't qua dttQ'c chung. 

Côn khi môt ngttÔ'i c6 thai dô khiêm nhttà'ng, anh 

ta tl,l' hài lông v&i bàn thân. Anh ta thoài mai làm âfêu 
dung â&n ch(r không làm dé danh b6ng hinh ành hay 

chi dan thuàn do bàn thân càm thay làm n6 dê dàng. 

B6'i tinh lê dô cho phép chung ta chQn ll,l'a làm dieu 

dung dân nên ta se tl,l' chù dttQ'c bàn thân; dây l(J.i là 

dfêu kiên tiên quyét dé c6 lông tl/ trQng và sl,l' thoài 

mai vè dàu 6c, càm xuc. 

Van de 6' dây rat rô ràng: làm thé nào dé biét khi 

nào môt ngttôi "già và' khiêm ton", trong khi thl,l'c té 

anh ta làm thé không phài vi thich ngttà'i khac mà chi 

vi muon dttQ'c ngttà'i khac thich? C6 thé anh ta làm vây 

vi SQ' phài tÙ' choi ho�C SQ' ve sau minh Se không dttQ'C 
gi. Rô ràng chung ta èân phân biêt dttc;tc giii'a ngttèti 
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c6 lông tl,l' trong thl,l'c sl,l' và vi v�y biét khiêm nh11è1ng 

lê dô v6'i nguài tl,l' hl;l thap bàn thân hông chiém duçtc 
càm tinh nguài khâc. 

Sai lâm 5: f>anh dông giü'a tV trQng và 
tâm tr�ng 

Nh11 cac bl;ln da biét, long t1,l' trong quyét dinh mU'c 

dô ành h11è1ng cùa tâm trl;lng trong qua trinh doc vi 

ng11è1i khâc. Không chi thé, viêc phân biêt hai khâi 

niêm này ciing là cà van de, vi tâm tr1}.ng dôi khi c6 

nhrrng biéu hiên rat giong v6'i long tl,l'trong. Môt ng11è1i 

c6 thé vi dang (1 trong tâm tr1}.ng tot nên c6 nhÜ'ng 

hành dông và biéu hiên nh11 thé anh ta biét tl,l' hài long 

v6'i bàn thân cè1i mè1, duyên dâng, am âp, quan tâm . . .  

nhung trên thl,l'c té d6 11}-i là kè ich ky chi biét bo bo 

cho bàn thân, kè mà vi tâm trl;lng tot nên trong thoâng 

choc da làm nguài khâc hiéu làm là c6 nhùng dU'c tinh 

trên. B�m da thay van de è1 dây chua? 

Dirng lo lâng, c6 tin tot cho bl;ln dây: chucrng t6'i 

se cung cap cho bl;ln môt phU'crng phâp duy nhat - vô 

cùng hiêu quà và không dè bi nhàm -trong viêc xâc 

dinh mU'c tl,l' trong cùa môt nguài là cao hay thap. 
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Tham do 
long tl! trqng: 
Xac dinh mûe Clô 

• • 

tl! trqng 
, A ' e  

cua mqt ngut11 

Chwng 13 

"Long tt! trçmg thé hiÇn mue dÇ> danh tiéng mà ta 
nghî mlnh co thé d�t du'çtc v&i khà nangcùa mlnh." 
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r"'f"à dàu té1i gièJ, chung ta da tim hiêu môt câch toàn 
� diên vè câc hinh thâi tâm ly nham giup b�n c6 

duQ'c S\1' linh ho�t trong viêc dQc vi nguèJi khâc, và 
cüng là dé b�n biét èân tim kiém và dé y té1i nhùng 
d�c diêm tâm ly nào cùa hQ. Nhùng sai làm dè mac 
phài trong chuo'ng trué1c da cho chung ta thay: néu 
chi dùng môt dau hiêu riêng lè, viêc phan doân mue 
t\1' trQng cao hay thap cùa môt ngU'Ô'i se tr6' nên rat 
kh6 khan. 

Môt nguèJi c6 thé làm cho/làm giup nguèJi khâc, 
nhung câu hoi b�n càn d�t ra là: "T�i sao?" D6 là vi 
anh ta quy hQ hay anh ta muon hQ quy anh ta? C6 phài 
anh ta làm thé dé ngày càng tien hô ho'n và bàn thân 
càm thay minh da làm môt viêc tot, hay anh ta chi là 
môt kè Co' hôi muon doi viêc do dé thoât khoi càm 
giâc thieu an toàn? B�n se không thé nào biét dU'Q'C. 

Làm thé nào b�n c6 thé khâng dinh môt ngU'èJi c6 
long t\1' trQng cao? Chung ta se nhin ra diëu d6 thông 
qua cach anh ta dêfz xù véti bàn thân và véti nhftng 
nguèti khac. Môt nguài thieu t\1' trQng se thoà man 
vé1i nhùng thu chi phvc vv cho mong muon cùa anh ta 
Và se không dffi XÙ' th\l'C S\1' tot VdÏ nhùng ngU'Ô'Ï khac. 
Ho�c, anh ta ciïng c6 thé t\1' bien minh thành tro cuài 
khi cau khan S\1' chap thu�n và tôn trQng CÙa mQi 
nguài mà không doâi hoài den nhu èâu cùa bàn thân. 
Chi nhùng nguài th\l'c S\1' c6 lông t\1' trQng se doi XÙ' tot 
vé1i bàn thân minh và cà nhùng nguèJi khâc. "Tot" 6' 
dây không dong nghia Vdi S\1' thoà man mong muon 
t�m thài; dung ho'n là, khi doi XÙ' tot Vdi mQi ngU'Ô'i, 
anh ta hué1ng té1i nièm h�nh phuc lâu dài. 
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Chung ta c6 thé di t6'i ket lu�n sai fâm râng khi 
môt nguà'i c6 thé tl,l' âp che duQ'c nhûng mong muon 
t:;tm thà'i, anh ta c6 dU'Q'c sl,l' tl,l' chù và th!Ia nh�n dây 
là dau hi�u cùa long tl,l' trong. NhU'ng neu không nhin 
vào m�t trâi cùa van de, chung ta se c6 câi nhin phien 
di�n. Môt nguà'i ph1,1 nû không an nhûng mon an hap 
dàn, giàu dinh duê1ng, nhà' d6 cô ta c6 thé giàm cân và 
quyen ru môt nguà'i dàn ông da c6 vf/ thi sao? Chang 
ta càn nhin nh�n môt câch toàn d��n dé bi et li�u dông 
cà cùa hành dông c6 dung dân và c6 biéu hi�n cùa 
lông t1,l' tr<;>ng không. Vi d1,1, ph1,1 nû là diên hinh cho 
nhûng nguà'i thieu lông tl,l' tr<;>ng, khi mà chi vi ham 
muon ca nhân, CÔ ta se doi XÙ' không tot VÜ'i nhûng 
nguà'i khâc. 
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Ba loai tinh cach 
• 

"Sang t�o dôi khi ding co thé bién thành phi ho�i. 
No ph\1 thuc;>c chu yéu vào nhân cach con nguè1i: èi 
m�t t6t hay xau. Và néu cà nhân cich ding không 
co thl không nguè1i thay nào co thé giup hQc sinh 
t�o ra no hay thay thé hQc sinh quyét dinh." 

C a r l  J u n g  ( 1 8 7 5 - 1 9 6 1 )  



B�n c6 thé biét môt ngt.tèti c6 long t\1' trQng thap, 

nht.tng dièu d6 không c6 nghia anh ta là ngt.tèti 
c6 "câi tôi" létn. S\1' t\1' tôn giàm di se dàn toi h�i tr�ng 
thâi tâm ly. Môt là nh�n thli'c cùa ngt.tèti d6 bi thay 

d6i và hai là phan "tinh câch" trong con ngt.tèti anh 

ta se troi d�y. thé hiên qua thâi dô bat on cùa anh ta. 
Cùng là ngt.tèti không c6 nhièu S\1' t\1' tôn, hai ngt.tèti 

khâc nhau se c6 thâi dô khâc nhau doi voi cùng môt 

s\1' viêc. Tir cà hai lo�i tr�ng thâi tâm ly này, chung ta 

se dQc dt.tQ'c vi cùa ngt.tèti d6: nhii'ng suy nghi, càm giâc 

và thâi dô cùa hQ trong bat ky hoàn cành nào. 

Môt kiéu se giàm bot "câi tôi" và biét t\1' tôn trQng 

minh han - dây là kiéu ngt.tèti lê dô, biét nhun nht.tètng; 
côn môt kiéu, ngt.tQ'c l�i, se th6i phong "câi tôi" cùa 

minh và quên mat t\1' trQng - dây là kiéu ngt.tÔ'i kiêu 

ng�o. Ngoài ra côn c6 môt khà nang nii'a, d6 là kiéu 

long t\1' tôn thap và "câi tôi" ciing không lon - dây 

là tr�ng thâi tâm ly t\1' khinh khi, h� thap chinh bàn 

thân. Thy nhiên, can nha ding không c6 kiêu nào vira 
c6 long t{t tôn cao vira c6 "cai tôi'' létn cà. 

Kiéu ngt.tèti dè gây nguy hiém cho ngt.tèti khâc nhat 

là kiéu c6 "câi tôi" qua lon mà hau nht.t không c6 long 
t\1' trQng. Côn kiéu ngt.tèti nguy hiém nhat voi anh ta 

là kiéu vira c6 long t\1' tôn thap và ciing không c6 "câi 

tôi" lon. Li do là vi môt kè kiêu ng�o se de bôc phât 
celn n6ng gi�n ra ngoài han ngt.tèti t\1' coi minh là thap 
kém. Nhii'ng tên tôi ph�m c6 hành vi b�o l\l'c tht.tètng 
là nhii'ng kè thién c�n mà cU' co t6 vè minh m�nh b�o. 
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Trong khi ngu'èti không c6 cà long tt;r tôn làn "câi tôi" 

thu'ètng nin nhin và tl)' trâch minh là nguèti vô dv.ng. 
Trong chuang này, chung ta se cùng xem xét ky han cà 
ba lo;;ti tinh câch này. 

Lo�i tlnh cach LE-D - ngu'èti tlf coi minh là 
thap kém 

Nhii'ng ngu'èti thuôc lo;;ti này thu'ètng rat hay xin loi, 
th�m chi khi loi không phài do ho gây ra.-:Ho chap 
nh�n làm dièu minh không may thich, không phài 
vi quy men ngu'Ô'Ï ta mà vi S(/ không du'(}C long ho. 
Nguèti kiéu này rat hiém khi biét dtrng lên tl)' tranh 
dau cho bàn thân, vi ho thu'ètng tt.t coi nhii'ng nhu cau 
cùa minh là kém quan trong han so v6'i ngu'èti khâc, 
do d6 chi biét suot ngày tim câch lay long ngu'èti khâc. 
Rat dè nham giiîa môt ngu'èti chi biét "cho" dé chiém 
càm tinh cùa nguèti khâc v6'i môt nguèti cho di vi dan 
giàn ho muon làm thé, ho�c vi càm thay d6 là dièu 
dung dân nên làm. 

Cùng môt sl,l' viÇc c6 thé gây ra hai tr;;tng thâi càm 
xuc hoàn toàn khâc nhau, tùy vào y dinh ban dau cùa 
b;;tn. D6 là sl,l' khâc biÇt giùa càm giâc bi cu'6'p và quyên 
g6p làm tù thiÇn. Cà haï truètng hqp deu là dem tièn 
cho ngu'èti khâc, nhung môt câi khién b;;tn c6 càm giâc 
rpln:h tot d�p lên, càn môt câi khién b;;tn càm thay 
minh bi kém di; nghia là môt tru'ètng hqp giup cùng co 
thêm long tl)' tôn cùa b;;tn, trong khi truètng hqp côn l;;ti 

làm kiêt quÇ tinh than cùa b;;tn. Thl)'c ra, b;;tn không he 
cho, mà c6 nguèti khâc lay cùa b;;tn. B;;tn chap nh�n dé 
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bi lQ'i dt.mg. Chi khi h,ra chQn cùa b<;tn là do tV b<;tn quyét 
dinh, càm giâc tv tôn m6'i xuat hiên và ton t<;ti lâu dài. 

Trong cuôc song hàng ngày cùa moi chung ta, khi 

c6 ngttài co lôi kéo b;;tn làm dièu sai quay nhttng b<;tn 
n6i "không", bào vê quyèn lQ'i cùa minh thi b;;tn se càm 
thay minh tot dE:p han. Dièu này cüng tttang tv nhtt 
càm giâc minh m;;tnh me han khi b;;tn n6i "c6" v6'i môt 
yêu càu mà bàn thân thay nên thvc hiên, dù khi d6 
b;;tn c6 không thich làm n6. Dù b;;tn c6 n6i hay làm gi 
di chang nii'a, mièn là n6 xuat phât tir y chi cùa b;;tn -
nghia là b;;tn tl,l' chQn h.ra dttQ'c quyét dinh cho minh -
thi b;;tn dèu c6 càm giâc tot han. NgttQ'c l;;ti, khi tV thay 
bàn thân côn khiem khuyet, b<;tn se tvbuông thà minh, 
dé nhii'ng suy nghi yeu kém làm khô minh. 

Kiéu tinh câch này thttàng t<;to nên ngttài htt6'ng 
nôi. Khi c6 tâm tr<;tng tot, càm thay thoài mâi và tV 
tin thi t�n htt6'ng cuôc song rat vui vè; nhttng den khi 
không dttQ'c nhtt y se thttàng ém càm xuc l<;ti và chi 
bùng phât khi châc chân c6 càm giâc an toàn, dttQ'c 
dàm bào và c6 tâm tr;;tng tot mà thôi. 

Nhùng biéu hi�n cùa lo�i tinh cëkh LE-D 

Hâu nhtt moi ngttài dèu c6 biéu hiên riêng, nhttng 
nhin chung c6 thé tong ket l;;ti cac d�c diém cùa lo<;ti 
tinh câch LE-D nhtt sau: 
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� Không dè dàng chap nh�n lài khen. 

� Không quyet doân và dâm n6i ra chinh kien bào 
vê bàn thân. 
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);;> N6i nhii'ng dièu không tot vè minh. 

);;> Luc nào ciing xin loi và t\1' càm giac minh là 
nguèti c6 loi. 

);;> Thuètng xuyên chiu dl,tng càm giac không tot vè 
m�t tâm ly. 

);;> Thuètng c6 càm giac lo lâng, bon chon khi phài 
r<1i vào môi trU'ètng m6'i ho�c khi èJ c�nh nhihlg 
nguèti không quen; chi thich èJ cho nào mà hQ 
càm thay an toàn. 

);;> Sçt phài m�o hiëm, th�m chi kë cà khi d6 là sv 
m�o hiëm c6 tinh toan và khôn ngoan. 

Lo�i tlnh cach LE-A - ngllèti kiêu ng�o 

Kiéu ngU'èti này thich dU'çtc coi là trung tâm cùa S\1' 
chu y và thU'ètng rat to tiéng, dè noi cau, hay phàn nàn. 
Viêc luc nào cüng dôi h6i duçtc chu y, duçtc coi là quan 
trQng da che giau bàn chat kém t\1' tôn cùa hQ. Nguèti 
d�ng này luc nào cüng tiro kiém s\1' ùng hô và nhihlg 
lèti ninh bçt tÙ' ngll'èti khac, khi không dU'çtc thi rat dè 
tûc gi�n. HQ không ng�i ngan xuc ph�m ho�c la mâng 
nguèti khac néu viêc d6 làm hQ c6 ành huèJng tot h<1n 
ho�c trèt nên gi6i giang h<1n trong mât nguèti khac. 

Lo�i tinh cach này t�o nên môt kiëu thi sinh luc 
nào ding CO mau an thua trong bat ky CUQC thi nào. 
Anh ta t\1' yêu, t\1' de cao chinh minh, luc nào cüng 
nghi t6'i bàn thân trll'6'c tiên và luôn già vèt minh là 
ngU'èti m�nh me dé che lap càm giac bat on bên trong. 
Khi dU'a ra y kién cùa minh, anh ta thll'ètng rat dè tûc 
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gi�n néu n6 không duçtc chap nh�n. D�ng nguè/i này 
luc nào ding muon mQi ngU'Ô'i hiéu minh, bat ké hQ 
c6 thich hay không. Khi không duçtc nhU' y, anh ta l�i 
coi d6 là s11 uang ng�nh và râng nguè/i khâc không 
chiu nghe lè/i khuyên "luc nào ding dung" cùa anh ta. 
Néu nguè/i c6 long t11 trQng cao dé y toi viêc hQ c6 thé 
xuc ph�m. làm xau ho hay gây phfên hà, kh6 chiu cho 
ngttè/i khâc thi kiéu nguè/i LE-A hoàn toàn không dé 
tâm toi chuyên d6, vi dan giàn là hQ không thé. Môt 
ngU'è/i tôn trQng nguè/i khâc khi hQ biét t11 tôn trQng 
bàn thân minh, côn khi hQ không c6 dfêu d6 thi hQ 
làm sao biét tôn trQng nguè/i khâc? Trên th\l'c té thi hQ 
- tùy tirng mll'c dô - thieu hân khà nang dé làm dieu 
d6. HQ chi nghi den nguè/i khâc (dù c6 nhU'ng rat it) 
khi s11 quan trQng hoa bàn thân trong hQ vçti bot. Môt 
kè luc nào ciing chi bo bo cho bàn thân là kè không c6 
khà nang yêu thuang nguè/i khâc. Không nhii'ng thé, 
d6 côn là kè nh�y càm qua mue voi tÙ'ng lè/i chi trich 
và thU'èJng phàn U'ng l�i bâng s11 gi�n dii'. 

Càng biét chap nh�n bàn thân, chung ta càng biét 
chap nh�n nguè/i khâc. Côn doi voi lo�i nguè/i n_ày, 
anh ta càn "thay" nguè/i khâc èJ vi thé yeu kém han 
minh dé càm thay minh tot dep han. 

Trong cuôc song, chung ta c6 le se bât g�p môt vài 
nguè/i rat kh6 dé hôa hçtp. HQ luc nào ciing c6 càm 

- giâc nhii'ng ngU'èJi xung quanh co van de. NhU'ng th\l'C 
ra chinh hQ, chu không phài ai khâc, moi là nguè/i c6 
van de. 

Khi biét t11 tôn trQng bàn thân, con nguè/i se c6 
câi nhin hièn hoa han VOÏ môi trU'Ô'ng và CUQC song, 
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trong khi kè kiêu ng;,1o chi biét dôi xir thô b;,1o và bât 
ép nhùng v�t vô tri phài theo y minh. Ciing giong nhll' 
vi�c co làm nguèti khac chu y, anh ta ap dit "mong 
muon" cùa minh lên moi thu và yêu cau nguèti ta phài 
dé mât t6i minh. 

Nhrtng biéu hi�n cùa loë}i tinh câch LE-A 

)i> Râ't dè noi câu, tuc gi�n và ra oai, luc nào ciing 
càn dU'Q'c nguèti

.
khac chu y. C6 thé coi là nguèti 

hung hang, không chi trong quan h� v&i nguèti 
khac mà côn trong cà môi truètng chung. 

)i> C6 xu hu&ng phàn ung thaï qua v6i bat kY S11 doi 
xir nào (mà theo anh ta là) không công bâng, bat 
chap vi�c d6 nh6 den dâu chang nii'a. 

)i> Thuètng huênh hoang, khoac lac vè thành công 
dù là nh6 nhit cùa bàn thân. 

)i> Luc nào ciing nghi vè tài sàn, v�t chat; luôn tim 
câch cùng co vi tri (mà anh ta t11 cho là) quan 
trong cùa minh. Trong bat ky cuôc trô chuy�n 
nào ciing co ap dit suy nghi cùa minh lên nguèti 
khac và co lai s11 chu y vè bàn thân. 

)i> Càn duçtc xem là dung dân, là kim chi nam 
hành dong trong moi truètng hçtp, muon kiëm 
soât tat cà. Thuètng không biét tiép thu y kién 
cùa nguèti khac và nhanh c�6ng g;.1t b6 nhii'ng 
quan diêm d6. 

)i> Thuètng c6 thai dô say mê kiëu qua khich và lâm 
vào kiëu irng xir c6 nguy ce1 cao là luc nào ciing 

càm thay minh là nguèti "giàu suc song". 
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Nhùng biéu hi�n cùa loëlli tinh cach két hc;tp giùa 
LE-D và LE-A 

� Nhli}y càm quâ mûe càn thiêt Ngu'Ô'Î theo kiéu 
LE-A se c6 biéu hi�n gian dii'và t\l' dt1ng lên cho 

minh môt tarn chân mli}nh me, trong khi nhii'ng 

nguèti LE-D trO' nên huon ba và thu minh llil.i. 

� Thuètng sl.'t d1,mg nhii'ng ngôn tÙ' chan nàn và 

hay song v6'i quâ khu, dù dïêu d6 châng mang 

lli}i càm giâc dè chiu chut nào cho anh ta. 

� Thltètng co gâng trong vô thuc dé gây an tu'c;tng 

minh là ngu'Ô'Î quyét doân, dût khoât. Hay nhin 

dèti bang haî màu "trâng, den"; trong tru'Ô'ng 

hc;tp không phù hc;tp thi chuyén sang màu pha 

trôn giii'a haî màu trên, tuc là màu "xâm". 

� T\l' d\l'ng lên hinh ành sai l�ch ve bàn thân v6'i 

the gi6'i xung quanh vi muon du'Q"C ngu'Ô'Î khâc 

nghi rang minh tot d�p han bàn thân trong 
th\l'C te. 

� Moi chuy�n deu c6 thé liên h� den bàn thân, bO'i 

vi c6 gi c6 thé quan trQng han bàn thân hQ -

trung tâm cùa vü tr1,1? 

� Thu'Ô'ng tim kiém slJ' ùng hô và càm giâc yên 
lông nai ngu'Ô'i khâc. 

� Tràn ngap nhii'ng nïêm tin mù quâng, luôn c6 xu 
h1t6'ng hành dông kiéu càm tinh, khi èân bi�n 
minh cho hành dông cùa minh thi lli}i vi�n den 
câc suy nghi kiéu logic. 
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� Dê nôi n6ng, tuc gi�n; tâm tr;;tng thay dôi thâl 

thuèJng ho�c dê dàng buông xuôi khi gij.p chuyên 

kh6 khan. 

� Không giù du<;1c mOi giao hào vâi nhïêu nguèJi, 

thuèJng c6 nhïêu nguèJi không thê hôa h<;1p nôi. 

� Dô loi cho tat cà trÙ' bàn thân khi gij.p chuyên 

và tÙ' choi nh�n trâch nhiêm ve minh. Luc nào 

ciing coi minh là n;;tn nhân. 

� Dê huon chân, that vong, hoij.c it nhat thi lo lâng, 

bat an. 

� Gij.p kh6 khan trong viêc ra quyét dinh. Noi lo 

lâng minh se c6 quyét dinh sai khién ho không 

thê quyét dinh du<;1c, dij.c biêt trU'âc nhùng thay 

dôi trong hoàn càrih không châc chân, khi ho 

không nâm quyèn chù dông và dïêu này khién 

ho rat s<] hâ.i. 

Nên luu y rang môt nguèJi c6 long t\1' trong thap 

thuèJng dao dông giÜ'a hai d;;tng: hoij.c là nguèJi t\1' h;;t 

thap bàn thân (d;;tng ngU'èJi t\1' cho là minh kém coi 

so vâi nguèJi khâc) hoij.c kiêu nguèJi t\1' de cao minh 

(nguèJi kiêu ng�J.o). Dù trong trU'èJng h<;1p nào, két quà 

cüng thU'èJng là nhùng phàn ung tiêu ct.rc: ho�c là nôi 

tâm t\1' ém l;;ti, gây càm giâc huon chân và tôn thu<1ng; 

ho�c phàn trng ra ngoài thành S\1' tuc gi�n. Môt khi 

dâ. nâm bât du<;1c d;;tng tâm ly nào dang chi phoi doi 
phu<1ng trong thèJi diêm xâc dinh, b;;tn së ph6ng doân 
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drrQ'c kha chinh xac thaï dô yà cach itng xir cùa hQ 
trong hau hét moi hoàn cành. 

Tir âau t&i già, chung ta da hoàn thành se1 bô qua 

trinh phân tich tâm ly sir d1,mg phrrdng phap S.N.A.P. 
V&i phrrdng phap này, già âây bl;m hoàn toàn co khà 
nang doc vi suy nghi và qua trinh ra quyét dinh cùa 
doi phrrdng, vi moi lo�i tinh cach deu cung cap cho 
chung ta cach doc vi rô ràng và chinh xac. 

Già chi con môt van de là làm thé nào dé ap d1.1ng 
hiêu quà nhat vào thl,l'c té. Phan 1 da drra ra cac thù 
thu�t chi tiét, Phan II giup b�n di sâu vào chi tiét he1n. 
Dé ap d1.1ng drrQ'c câc thù thu�t này hiêu quà nhat, bat 
dau tir dây chung ta së hê thang l�i tirng chut tirng 
chut môt, thông qua câc vi d1.1 ClJ. thé, tir do b�n co thé 
ap dt.tng dè dàng trong cuôc ·song muôn màu muôn vè 
cùa minh. 
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Ngh� thu�t 
và khoa hoc 

• 

Chlfdng 15 

tim hiéu tinh cach: 
Nhftng vi dl} thl!c té 

"Td tuèlng tuqng và nhûng diéu hu cau 
chiém tdi ba phan tu cu9c song tht;lc cùa moi 
h /  , c ung ta. 
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Trong chuang này, chung ta së phân tich hai kiéu 
phân lo�i c6 thé ap d1,1ng trong tat cà câc truètng 

hc,:tp bien thiên trong thl,l'c té, cùng câc vi d1,1 minh hoa 
dé giup cac b�n hiéu ro han vè vi�c ap dl,lng cac thù 
thuat phân tich tâm ly trong sach này. 

Sau khi da quan sat duc,:tc câc "màu sâc" - nhu lông 
tl,l' trong, sl,l' t1,l' tin, sèJ thich - b�n c6 thé sâp xép, pha 
trôn chung dé t�o nên môt bàn ly lich hoàn chinh vè 
doi tltc,:tng, tÙ' d6 doc vi dltc,:tc cac suy nghi, Càm xuc, 
nièm tin và c6 thé là cà cach hành xir cùa ho. B�n së 
thay trong môt so truètng hc,:tp, môt so lo�i sâc màu -
cà ca bàn làn thir cap - dèu không ành hltèJng nhièu 
t&i két quà doc vi môt nguèti cùa b�n. B�n së nhan ra 
râng nhùng quan tâm cùa dOi tltc,:tng (chir không phài 
mire dô quan tâm) m&i là diém ban âau dé xây dl,l'ng 
nhùng thông tin ca bàn vè tâm ly cùa môt nguèti. Theo 
ly thuyét, b�n c6 thé sÙ' d1,1ng bat kY sâc màu nào dé 
bât dàu qua trinh phân tich tâm ly. Thy nhiên, trên 
thl,l'c té, sl,l' quan tâm m&i là phuang phap dè làm nhat, 
vi khi d�t trong hoàn cành C\1 thé, chung së là cai dè 
hiéu nhat. 
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Hai kiéu phân lo�i 

Lo�i A: Nguèfi không c6 hung thu tù dàu v6'i ket 
quà (vi d\1: thành viên boi thâm doàn (à tôa an), khi 
danh gia công vi�c, khi giup da môt nguèfi b9n). 

Lo�i B: Nguèfi c6 hung thu (dông ca) tù dàu (vi d1.1 
nguèfi chai bài, khi di dàm phan, thuyet ph1.1c nguèfi 
khac, khi ban hàng qua di�n tho<}.i). 

LU'U y: Trong nhùng trl.l'èfng hQ'p khi không biet 
mue dô quan tâm cùa doi tl.l'Q'ng den dâu, nhU' trong 
môt buoi h�n hô, b(,ln c6 thé ap dl.Ing cac thù thu�t da 
hoc trong chuang 5, sau d6 quan sat xem nguèfi d6 c6 
thé hi�n hung thu tÙ' dàu hay không, roi ap dl.Ing cach 
thuc phân tich phù hQ'p. 

Tru6'c tiên, chung ta se phân tich cac tinh huong 
trong d6 doi tl.l'Q'ng là nguèfi không c6 hung thu tù dàu 
và t\l' trong cao, sau d6 t6'i nguèfi c6 hung thu (dông 
ca) tù dàu và t\l' trong thap. Tiep den là cac truèfng 
hQ'p khi doi tl.l'Q'ng c6 hung thu tÙ' dau v6'i ket quà và 
c6 vè là c6 long t\l' trong cao, roi t6'i nguèfi duèfng nhU' 
c6 long tl.l' trong thap. 

LOl).I A: Ngu'èfi không c6 hung thu tù dàu doi v6'i 
ket quà 

Môt nguèfi binh thuèfng di nhiên là muon làm dîêu 
dung dân, nên làm, nhU' là muon CO S\l' công bang, 
muon giup dU'Q'C b(,ln bè luc can thiet. Thy nhiên, è1 dây 
chung ta dang de c�p t6'i vi�c môt nguèfi c6 hung thu 
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tÙ' dàu v6'i két quà c6 lQ'i cho hQ hay không, khi hQ là 
nguèti theo chù nghia ca nhân và ich k)r. 

Hay nh6' ding s\1' t\1' tôn chinh là nhân to quyét 
dinh mt'tc ht'tng thu tÙ' dàu doi v6'i môt vi�c c6 
ành hu&ng l6'n t6'i doi tuQ'ng. Khi môt nguèti 
càng c6 long t\1' trong cao, anh ta càng c6 nhièu 
khà nang d�.t duQ'c càm giac th6a man khi theo duoi 
nhiîng mvc tiêu (mà anh ta cho là) c6 y nghia doi v6'i 
anh ta han. NguQ'c l:;ti, khi mt'tc t11 trQng không cao, 
doi tuQ'ng không thay càn thiét phài làm dièu dung 
dân, cho nên không c6 ho�c c6 rat it ht'tng thu v6'i két 
quà công vi�c mà ho theo duoi. 

Trong truètng hQ'p môt nguèti không c6 ht'tng thu 
nào tÙ' ban dàu, rn t'tc dô t\1' tôn là nhân to ành hu&ng 
nhièu nhat t6'i suy nghi và qua trinh ra quyét dinh 
cùa anh ta. Do d6, chung ta càn t�p trung chu y t6'i n6 
nhièu nhat. Bât dau tÙ' dây, chung ta phac ra nhiîng 
thông tin ca bàn cùa doi tuQ'ng. Cac phan tiép theo 
se giup b:;tn rut ra két lu�n (két quà dQc vD ttt nhiîng 
thông tin d6. 

Phân tlch S.N.A.P.: f>anh g ia chung 

Khi liên quan t6'i cac van de nguy cap v6'i bàn 
thân, càn b6 ra nhièu công st'tc dé làm duQ'c vi�c, con 
nguèti càng c6 xu hu6'ng giàm câc hành dông nghia 
hi�p ho�c tich C\l'C cùa minh. Thy nhiên, néu c6 lông t\1' 
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trong cao, con ngu'à'i se kiên dinh ho'n trong viêc duy 
tri y chi muon làm dieu dung dân ho'n là làm vi càm 
thay thich, ho�c dé dânh b6ng hinh ành bàn thân. 
Khi tl! trong giàm, tâm tr�ng trè1 thành nhân to chi 
phoi nhièu ho'n, khi d6 dù công suc bo ra rat it, th?m 
chi không càn, nhung mong muon làm dieu dung dân 
ciing giàm. Tru'à'ng hQop tâm tr�ng xuong doc nhu'ng 
l�i càn bo nhièu công suc ho'n thi co' hôi làm v?y càng 
giàm nhanh ho'n. Doi v6'i môt nguà'i không c6 hung 
thu tÙ' tru'Ô'c và long tl! trong thap, van de nguy cap/ 
khon don thé nào luc d6 ding châng quan trong nii'a, 
vi tâm tr�ng khi d6 da chùng xuong roi. 

Khi tâm tr�ng pho'i ph6'i trè1 l�i, con nguà'i c6 thé 
t�m thà'i rà'i xa tr�ng thâi suy nghi moi thu t?p trung 
vào bàn thân mà dé mât (môt làn) t6'i nhii'ng nhu cau 
cùa ngu'à'i khâc. Vi thé, Sl! bâng long, hay mue dô hQ'p 
tac cùa nguà'i c6 long tl! trong thap, se m�nh nhat khi 
nguà'i d6 c6 tâm tr�ng tot, không càn bo ra nhièu công 
suc và không càn lo lâng nhieu t6'i viêc c6 g�p phài 
van de gi không. Cüng càn phài n6i râng long tl! tin 
không nên xét den trong tru'à'ng hQ'p này vi n6 von là 

môt biéu hiên khâc cùa hung thu - và vi vay c6 moi 
quan hê ty lê nghjch v6'i long tl! trong. Két lu?n l�i, 
khi tl! trong thap và không c6 hung thu tù tru6'c, môt 
ngu'à'i c6 thé do'n giàn không quan tâm t6'i mue dô 
công suc anh ta càn bo ra khi làm môt viêc nào d6. 

Nhu b�n da biét, tl! trong thap không phài luc nào 
cüng è1 môt mue nhu' nhau. Kiéu ngu'à'i LE-A se it dé 
tâm t6'i ânh mât cùa nguà'i dà'i, trong khi kiéu ngu'à'i 
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· .. E-D co thé dè dàng bi thay doi bm ành httè1ng ttt 
danh gia cùa ngttôi khac. Khi cà hai kiéu ngttèti trên 
rteu quan tâm t6'i câch nhin cùa ngttài khac, kiéu LE-A 
[;ë thich th6a man câc nhu cau cùa chinh minh han. 
: �ôt khi da muon dieu gi, ngttài do së chi làm diêu c6 
lQ'i cho minh; trong khi kiéu LE-D dè dàng chap nhân 
ttt b6 lqi ich cùa minh dé ph\lc tùng ngttài khâc. 

Kiéu ngU'èti co vè co long tl! trQng cao 

� Biét tâp trung cho nhiîng lQ'i ich lâu dài và biét 
nghi cho ngttài khac, co bàn linh dé vtt{,1t qua 
mong muon ttt lQ'i. 

� Trong trttàng hqp càm giac bi nguy hiém không 
è1 mU'c qua thap, tâm tr�ng cüng không ành 
httàng nhieu t6'i suy nghi cùa hQ. 

� Trong trttàng hqp không co qua nhieu hU'ng thil 
(dé làm dieu dung dân), long t\1' tin trong hQ 
thttàng chi xoay quanh mll'c dô hll'ng thil và cüng 
không chiém nhieu suy nghi cùa hQ. 

Kiéu ngttài này nhân thU'c dtt{,1C th\l'C té van de và 

] hông dé càm XUC ca nhân chi phÔl S\1' nhân thU'c ay 
( ùa hQ. Nhiîng dânh gia cùa hQ da chieu, không bi 
I 1hién diên và không tâp trung vào bàn thân. HQ tttduy 
t ich cl,l'c và co thé cho nhieu han nhân, không thô lo 
hay vôi vàng. Vi kiéu ngttài này không èân phài chll'ng 
to  bàn thân nên hQ rat tâp trung và không dé y tm viêc 
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ttt lQ'i. HQ �p trung vào viêc tong hQ'p thông tin dé ra 
quyét dinh dung và it quan tâm t&i viêc minh dang 
biéu hiên thé nào. Khi long tt! trong càng cao, ho càng 
c6 y chi kiên dinh, quyét tht.tc hiên dîêu dung dân cho 

dù dîêu d6 c6 bât hQ phài hy sinh lQ'i ich câ nhân. 

Kiéu ngu'ài c6 vè 
c6 long tV trQng thap 

)> T�p trung vào câc ham muon nhat thèJi và 
thttèJng là vi ttt lQ'i. 

)> Tâm tr�ng lan ltt&t long tv trong, chi phoi 
moi thû. 

)> Mûe dô tV tin ty lê nghich v&i hûng thu, không 
chiém nhîêu phan tram trong suy nghi dù dé tr6' 

thành yeu to gây ành htt6'ng lém. 

Nhûng câu nôi thu'Ô'ng gi.p 

Kiéu Truàng hc;1p co Truàng hc;1p không co 
nguài hûng thü tu truac hûng thü tu truac 

LE-D "Tôi së co gâng." "Tôi không muon làm 
a i  gi�n .• 

LE-A "Tôi din làm "Sao cüng dlJc;tc!" 
diéu này.• 

Két hc;tp "Tôi së l àm diéu tôi cé thé." "Hay làm cai gl 
dung dân nhat." 
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Ngttèti kiéu LE-D hay LE-A chi thay dttc;1c nhii'ng 

thll' hQ muon thay dé d:;tt dtte]c càm giac an toàn; chinh 

vi v�y, hQ dé càm xuc lan at ly tri - khién nh�n dinh 

vè thl,l'c té bi bop méo. Nhii'ng ngttèti này chi quan tâm 

và t�p trung hét sll'c cho nhii'ng nhu cau ca nhân. HQ 

chi làm dieu co lc;1i cho minh, néu không se không duy 

tri dttc;1c tâm tr9ng tot. Ngtte]c l:;ti, khi tâm tr:;tng không 

tot, hQ san sàng t6 ra thô lô. Vi �y, châng dèti nào hQ 

chiu hc;1p tac néu không thay co lc;1i. Cach duy nhat co 

thé lay chuyén dttc;1c nhùng ngttèti này là danh vào "cai 

tôi" cùa hQ, vi càm giac vè sl,l' dung/sai cùa hQ dà bi 

bop méo qua ttlêch l9c, nên câch duy nhat là phài làm 

sao kho'i dttc;1c nh�n thll'c dung dân cùa hQ. 

Nhùng vi dl) trong CUQC song 

Tn.tàng hc;tp cO- long tl! trQng cao 
TrU'ong hQ'p A: Môt lu�t stt bào chii'a dang tiép 

xuc v6'i ngttèti sâp t6'i se là thành viên boi tham doàn 

cho V\1 an mà anh ta dang thv ly, trong do thân chù 

cùa anh ta ph9m môt tôi kha nghiêm trQng. 

Tom tât: Néu bi câo co chll'ng cU' châc chân chll'ng 

minh dttc;1c anh ta vô tôi, ngttèti boi tham kia se giii' kin 

no. Côn néu V\1 an vàn chtta co chll'ng cU' xac dang thi 
ông ta cüng không dè dàng chap nh�n dé vi lu�t su' kia 
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dat miii. Thy nhiên, ông ta ciing không den noi không 

c6 càm giâc tôi nghiêp hay dong càm gi vâi noi dau 

cùa anh ta. Khi môt ngtrèti c6 tV trong cao và không 

c6 hâng thu tir trtrâc (dông cd tir trtrâc), anh ta së dè 

dàng dong càm vâi nguèti khâc hdn, vi "câi tôi" không 

chiém trQn suy nghi và sv chu tâm cùa anh ta. 

Dieu này ciing không c6 nghia là vi boi thâm kia 

vi càm thâ"y tôi nghiêp cho bi câo mà không quan tâm 

tâi câc chi tiét khâc cùa vl). ân. Vi ngtrèti d6 c6 long tV 

trong cao, l�i không bi ành htrètng bèti dông cd nào cà, 

nên ông ta tV c6 càm giâc minh làm dung và không 

quan tâm tâi viêc phài trirng ph�t ai. "Ta phài làm 

dièu dung. Công ly phài dtrqc thvc thi" là tâm niêm 

cùa ông, và vi thé ông công bang và ôn dinh. Néu 

không c6 li do nào buôc ông thay dôi quan diêm thi 

ông c6 thé vàn lang nghe y kién cùa ngtrèti khâc và giù 

nguyên sv kiên dinh cùa minh. 

Môt nhân to khâc ciing càn chu y èt dây là 

nhùng nièm tin da ton t�i tir trtrâc. Già sir vi boi 

thâm này c6 dinh kién rang moi giâm doc dièu 

hành (CEO) deu là nhùng kè tham lam và së 

làm bâ1 câ dièu gi c6 thé dé kiém tien, thi quan niêm 

này chac chan së ành htrètng tâi suy nghi cùa ông. Vi 

v�y, dé nhanh ch6ng giài quyét dtrqc van de (xem l�i 

chtrdng 2, phan Thù thu�t 2), b�n nên h6i cac câu h6i 

liên d6'i dé xem liêu suy nghi cùa ông ta c6 chiu ành 

htrètng cùa môt dinh kién nào không. 
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Tntàng hÇ1p c6 long tlf trQng cao 
Trn'Ô'ng hQ'p B: Môt nhân viên t�p s11 dang chuan 

bi bàn bao cao cho môt phiên tôa. 

Tom tât: Truètng h<Jp này cüng tuang tt1 

nhu' vi d'Q tr116'c, trÙ' môt diém khac. à dây, công vi�c 

cùa nguèti d6 gân lïên v6'i hoàn cành tht1c té. Vi thé, 

dù anh ta rô ràng không c6 hling thu nào tÙ' tru6'c doi 
v6'i két quà, anh ta se vàn muon du'a ra du'<Jc cac quyét 

dinh dung dân và mang l�i hi�u quà. 

Vi v�y, chung ta càn nhin vào cà qua trinh làm 

vi�c, chu y han t6'i nhùng quyét dinh trong thèti gian 

tr116'c d6 cùa anh ta. Néu tr116'c d6 không lâu, anh 

ta m6'i dua ra môt so kién nghi du<;1c dông dào moi 

nguèti don nh�n, thi b�n c6 thé trông dqi nhièu han 

thé. Th y nhiên, mûe dô cao hay thap cùa lông tt)' trong 

m6'i là thli chi ra dô l�ch l�c giùa quan ni�m vè dung/ 

sai cùa anh ta v6'i cai "c6 thé chap nh�n duqc", xét vè 

khia �nh nguyên tâc mà n6i. Chung ta thuètng nhàm 

làn râng nguèti tt)' cao tt)' d�i là kè san sàng "luan l�o" 

dé moi thli phù hqp v6'i nhùng y dinh riêng cùa anh 

ta (mà ai ai cüng biét), nhung dïêu này chi dung khi 

anh ta bi d�t vào truètng h<Jp nguy khon. Th'Q'c chat 

thi chinh nhùng nguèti không c6 dông ca tÙ' dàu v6'i 

két quà và c6 lông tt1 trong cao m6'i là nhùng nguèti c6 

chïêu hu6'ng l�ch l�c khi két quà công vi�c không làm 

lqi cho anh ta. 
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Tntètng hc;tp c6 long tl! trc;mg thap 

TrU'àng hQ'p A: Môt lu�t str bào chii'a dang tiép 

xuc v6'i ngtrèti sâp tai se là thành viên boi thâm doàn 

cho vv an mà anh ta dang thv ly, trong d6 thân chù 

cùa anh ta ph?m môt tôi kha nghiêm trQng. 

Tom tât: Trtrèmg hQ"p này càn tinh toan phuc t?p 

han so vai trtrètng hQ"p ngtrèti boi thâm c6 long t\1' 

trQng cao. Vè bàn chat, kiéu ngtrèti c6 long t\1' trQng 

thap luc nào ding chi suy nghi cho "cai tôi" cùa anh 

ta mà không xem xét tai tinh nghiêm trQng cùa V\1 

an, chi trÙ' trtrètng hQ"p ca nhân ông ta c6 dinh dang 

tai V\1 vi�c. Néu không phài là V\1 an quan trQng, mue 

dô hung thu cùa hQ se giàm. HQ quan tâm nhièu tai 

càm xuc ca nhân han th11c té và de dàng dé cac càm 

xuc phi ly lân suy nghi chù quan cùa minh chi phoi 

mQi tht!. 

Ngtrèti t\1' coi minh là trung tâm se nhin nh�n minh 

qua danh gia cùa nhii'ng ngtrèti khac, nên két quà V\1 

an phv thuôc phan nhièu vào doi ttrQ"ng mà vi boi 

thâm se doi chiéu minh vai hQ - c6 thé là nguyên cao 

ho�c bi cao. Néu c6 thi�n y vai ngtrèti d6, ông ta c6 thé 

c6 suy nghi kiéu "hQ ding giong minh." Vv ki�n c6 

thé bi ngtrng l?i ho�c n6 ding c6 thé dào chièu, gây 

ra phàn t!ng ngtrQ"c l?i (bât giii' bi cao) néu ngtrèti boi 

thâm c6 càm giac không tot ve ngtrèti ông ta dé y. 

Khà nang xày ra càm giac ghen ghét, do kY. se càng 

m?nh lên khi ta so sanh vai nhùng ngtrèti giong nhtr 

D O C  V !  B A T K Y  A I  

J'i?\ n IRI IRBQCI(S \DJ Kniiîi4iîëiîiôfiîiëhiiFueuro 

2. 0 3 



ta. Vi d�. môt ngttoi thq san c6 thé không c6 càm 
giac gi khi dem so v&i môt bac si phàu thu�t. Nhttng 
v&i môt bac si, d�c biêt v&i ngttoi c6 tll trQng thap, s11 
so sanh và do kY. v&i nhùng bac si khac là không thé 
tranh khoi. Diém mau chût (i dây là ngttoi lu�t Slt phài 
hoi dttqc cac câu hoi liên d&i (xem l:;ti chttang 2) dé 
phat hiên xem liêu trttong hqp bât thân chù cùa minh 
c6 xày ra không. 

N6i chung, néu ngttoi boi thâm c6 tâm tr:;tng tot 
trong suot buôi xét xlr, d�c biêt là vào luc càn ra quyét 
dinh cuoi cùng, và néu ông ta l:;ti dong càm v&i bi câo 
thi ông ta rat dè ngà theo chièu htt&ng nhin nh�n bi 
cao vô tôi. Ngttqc l:;ti, néu ngttèti boi thâm dang c6 
� �� fi � � � � � lli �� � � � �  
Nguyên nhân cùa ca ché này là do: khi tâm tr:;tng toi 
tê, "cai tôi" së chiém trQn suy nghi, và luc d6 së vô thire 
cho râng néu ngttèti "giong minh" là kè toi tê han thi 
châc chân minh së là ngttèti tot han. 

Néu là kiéu ngttèti LE-A, vi boi thâm này c6 thé dè 
dàng bi thuyét ph1,1c khi bi môt boi thâm khac dà kich. 
Néu là phàn itng tll'c gi�n, ông ta së phàn ki ch t&i cùng. 
Côn néu da d:;tt dttqc m�c dich và muon két thuc v� 
viêc, ông ta së nhanh ch6ng ttng thu�n theo li lë cùa 
thành viên boi thâm khac. Càm giac thoa man và nhu 
cau cùa bàn thân ông ta m&i là cai quan trQng nhat, 
trên cà công ly. Vi thé, néu vv kiên da kéo dài thi lu�t 
Slt nên chu y tdi S\t thay doi CÙa vj boi thâm moi khi 
ông ta c6 càm giac minh da d:;tt dttQ"c mvc dich. 

NgttQ"c l:;ti, kiéu ngttèti LE-D thu'ong c6 tâm ly kiéu 
"dam dông". Trong nhùng V1J. viêc kiéu này, ông ta 
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thuèJng may m6c dong y v&i so dông; tnt truèJng hçtp 
sl,l' gân b6 ch�t che v&i môt bên (nguyên dan ho�c bi 
câo) qua m�nh t&i noi không thé tron tranh, ông ta 
m&i c6 phàn ûng khac: d6 là co gâng "giii' vii'ng l�p 
truèJng" cho t&i khi không chiu noi ap ll,l'c nii'a m&i thôi. 

Tntè1ng h<;1p c6 long tl:( trQng thap 

Truong hQ'p B: Môt nhân viên t�p sl,l' dang chuan 

bi bao cao cho môt phiên tôa. 

Tom tât: Môt làn nii'a, truà'ng hçtp này ciing tuo'ng 

tl,l' nhu vi d1,1 tru&c, tnt môt diém khac. à dây, công 
vi�c cùa ngtrÔ'i d6 gân lien v&i hoàn cành thl,l'c té. Thy 
nhiên, long tl,l' trQng thap l�i làm giàm sl,l' nh�y bén cùa 
nguèJi nhân viên. B�n se nh�n thay nguà'i này luôn 
co gâng r�p khuôn theo môt màu c6 san. Dâ'u hiêu 

nh�n biét rô nhat d6 là anh ta se co làm giong nhtr da 
tùng làm trong trtrÔ'ng hçtp ttro'ng tl,l' trtr&c dây. Néu 
là kiéu nguà'i LE-A, anh ta se co thé hiên minh là môt 

kiéu nguèJi nhat dinh nào d6, vi d1,1 nhtr kiéu "ngtrèJi 

nghiêm tuc, không làm chuyên phi l)r''. Néu c6 dièu 
chinh nào so v&i khuôn màu thông thtrèJng thi châng 

qua d6 là do anh ta nh�n thay trtrèJng hçtp d6 khac xa 

v&i nhii'ng cai khac. 

Bâng cach r�p khuôn nhtrthé, anh ta châng càn thiét 
phài thay doi cach nhin nh�n bàn thân minh. NguèJi 
kiéu này se dé dàng bi thuyét phl,lc nhat khi dtrçtc ng11Ô'i 
ta chi cho râng V\1 viêc làn này khac xa v&i nhùng V\1 
thông thtrèJng khac, và râng dieu d6 cho phép anh ta 
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d11a trên nhùng thông tin m6'i c6 the dua ra nhii'ng 

quyét dinh khâc, thâm chi là quyét dinh ngu'Q'c hân so 
v6'i binh thtrètng. 

Côn néu là kieu ngtrèti LE-D, anh ta së thiên ve 
nghe theo dâm dông và nhii'ng ly le thông thtrètng, 
pho bien. Ciing hành dông càm tinh giong nhtt kieu 
LE-A, nhtrng ngttèti kieu này l�i dè chap nhân làm v1 

ngtrài khâc. Vi thé, mQi l11a chQn cùa anh ta ciing xoay 
quanh nhu cau và y muon cùa ngtrèti khâc. Không tinh 

nhii'ng ành httà"ng này thi loi suy nghi cùa kieu LE-D 
ciing giong hêt loi suy nghi cùa kieu tinh câch LE-A. 

LO.t)J B: Ngtrèti c6 hll'ng thu tir dàu 

Phân tich S.N.A.P.: f>anh g ia chung 

Khi toàn bô suy nghi tâp trung htr6'ng vè lQ'i ich câ 

nhân, mll'c dô t11 tin cùa môt ngtrèti trà" thành nhân to 
quyét dinh thâi dô và hành vi cùa hQ. Vi t11 tin và hll'ng 

thu ty lê nghich v6'i nhau nên càm giâc, suy nghi và 

hành dông cùa hQ dtrQ'c quyét dinh d11a trên mll'c dô 
hll'ng thu cùa anh ta so v6'i co hôi thành công mà anh 
ta t11 dânh giâ dtrQ'c (chinh là sl,t t11 tin). 
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TI�P C�N NHANH Slf c6 m�t cûa dam dông c6 t<;JO nên 
khac bi�t không? Vi�c tÇJo dieu ki�n 

thuan  lç1i vè m�t xa hQi cüng là mot yéu to c6 tac dong 
kich th ich két qua,  khi vi�c chung ta làm du'ç1c da nh gia 
và c6 sl/ chU'ng kién cûa nh ièu ngu'oi . Cac nghiên cU'u da 
chi ra râng cac kfch th ich này c6 thé khién chung ta làm 
tot hdn doi vôi nhi1ng vi�c ddn gian và làm kém di  doi 
vôi cac vi�c phU'c tÇJp hdn . Vi dl,!,  mot tay bân sung hÇJng 
xoàng kh i th l/c h i�n nh i�m vv d u'ôi slf quan sat cûa m9t 
so ngu'ài khac c6 thé bân trung it hdn .  N h u'ng vôi ngu'ài 
bân gi6i ,  anh  ta IÇJ i  bân tru ng nh ièu hdn (theo M ichea ls, 
sach xuâ't ba n nam 1982) .  Khi  b9 n phil i thi vôi m9t ngu'oi 
g i6i hdn ,  hay làm n6 kh i không c6 ai quan sat.  Ngu'ç1c IÇJ i ,  
néu bÇJ n gi6i hdn,  hay lôi kéo nh ièu ng u'ài tôi xem vl  n6 
së kich th ich bÇJ n thl/c h i�n tot hdn và danh b9i du'ç1c doi 
thû cûa ml n h .  

Khi long tl,l'trQng cao, mue â(J tl/ tin âông nghia véti 
mue d(J hành â(Jng. N6i môt câch dan giàn con ngttà'i 
chi theo duoi câi minh muon khi nào c6 càm giâc tot 
vè bàn thân và thâ:Y ti lê thành công cao. Nhttng néu 
phài làm gi vi trâch nhiêm thi khi mue dô ttt tin vào 
thành công giàm, viêc chap nh�n b6 công suc dé làm 

viêc do ciing giàm theo. Và khi stt no lttc da giàm, khà 
nang hành dông ciing không côn cao. 

Tâm tr;;mg ciing không ành httà'ng nhièu den quyét 

dinh hành dông khi ngttà'i ta c6 long tt.r trQng cao. Chi 
khi mue dô nguy cap cùa van de không qua 16'n ho�c 
chi là t�m thà'i thi tâm tr�ng m6'i vào cuôc. Luc này, 
viêc làm vi trâch nhiêm trà' nên it quan trQng vi th\l'c 
chat van de d6 ciing không gây ành httà'ng nhièu và 
lâu dài. 
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NgttQ"c l�i, khi long t\1' trQng thap, tâm t�ng trè1 
thành nhân to vÙ'a c6 ành htrè1ng l6'n hon VÙ'a c6 S\1' 
ràng bUQC chijt che Vdi S\l't\l'tin. Khi càm nh�n Ve mûe 
dô thành công tang cao, st.t tt.t tin cüng theo d6 mà 

dtrQ"c nâng lên, tâm tr�ng së tot lên và ngltQ"c l�i. Khi 

long t\1' tin dang dâng cao, ngttài c6 lông t\1' trQng thap 

không ne hà gi mà theo duoi m1J.C tiêu CÙa hÇ', th�m 

chi dôi khi côn nghiêm tuc hon ngtrài c6 t\1' trQng cao 

nhièu. Den mûe dô d6, công sûc càn bo ra bao nhiêu 

cüng không thành van de doi v6'i kiéu ngtrài LE-A. 
Li do là nhùng ngtrài này chi nghi t6'i biéu hi�n bên 

ngoài dé thé hi�n gia tri cùa minh, chû không phài 

bàn thân anh ta; chfnh vi the, S\l' thành CÔng Se khien 

hQ thich bàn thân minh hon. 

V6'i kiéu ngtrài LE-D, vi�c c6 lông tt.ttrQng thap và 

"câi tôi" không dltQ"C khang djnh làm hQ không muon 

bo nhièu công strc vào vi�c cài thi�n cuôc song cüng 

nhtr làm minh vui hon. Vi thé, hQ thttàng de dàng bo 

cuôc hoijc t\1' nuông chièu bàn thân bang cach chQn 
làm nhùng thu vui thoang qua hon là nhùng IQ"i ich 

lâu dài, dé nhanh ch6ng c6 dtrçtc càm giac tot d�p và 

t\1' bào v� minh khôi bi that b�i. Thy nhiên, doi v6'i 

nhùng ngtrài LE-A, néu cà st.t tt.t tin lân tâm tr�ng 
deu dang chùng xuong thi hQ se c6 càm giac tûc toi, 

gi�n dù và de cau gat. HQ muon làm vi�c gi co lQ"i 

và chi quan tâm t&i bàn thân minh. Khi mQi chuy�n 
không dien ra theo y minh, mûe dô gi�n dù se ti l� 
thu�n v6'i mûe dô htrng thu cùa hQ. 
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Sàng IQc qua tinh huong 

Già' chung ta se không phài tim hiéu vè cac cach 

ngl,.ly trang, che gia'u càm xuc mà là cac phàn trng 

theo tinh huong và nhiîng nhân to c6 ành httétng téti 
suy nghi và thai dô trong trng xir cùa con ngttà'i. Khi 

không c6 htrng thu tÙ'trtt6'c, chung ta se dè dàng quyét 

dinh làm dièu gi dung dân và duy tri nhiîng gia tri tot 

ciing nhtt ttt tttétng d�o dtrc cùa minh han. Nh�n dinh 
này không c6 y két tôi bàn châ1 con ngttà'i là xau, dây 

chi là môt két lu�n thl,.l'c té vè môt trong nhûng chtrc 
nang mà bàn chat cùa con ngttà'i thl,.l'c hi�n mà thôi. 
Nhân to duy nhat c6 thé kim ham strc ành httétng cùa 
dông ca ca nhân (khi n6 mâu thuàn v6'i mong muon 
làm dièu dung) chi c6 thé là long tl,.l' trQng, và long t\1' 
trQng ciing là cai c6 thé giû l�i cac gia tri và nièm tin 
dung dân. 

Trong môt so trttà'ng hçtp, viêc biét dttçtc càng 
nhièu thông tin ca nhân vè doi tttçtng - nhiîng thông 
tin c6 thé liên quan téti hoàn cành mà b:;m dang xét 
doan, se càng c6 lçti, th�m chi rat càn thiét, dé b�n 
biét dttçtc mtrc mâu thuàn giûa "cai tôi" cùa ngttà'i d6 

và y thtrc vè d�o dtrc cùa hQ. Khi mtrc dô htrng thu 
càng tang, vi�c nh�n biét càng trét nên phtrc t�p. Van 
de se trét nên dan giàn han doi v&i ngttà'i không c6 
htrng thu tÙ' trtt6'c hay v6'i ngttà'i bôc trl,.l'c, thang thân, 
béti vi htrng thu ca nhân khi dttçtc biéu lô ra ngoài se 

không làm ngttà'i khac kh6 phan doan khi dem so v6'i 
cac gia tri d�o dtrc cùa hQ. 
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Mire dô hirng thu cùa môt ngll'ài c6 thé râl kh6 
doan biét, nhll'ng b�n c6 thé h1t6'ng câc phan doan cùa 
minh quanh no (xem l�i cach SÙ' d\lng cac thù thu�t 
trong chll'ctng 3, phan Dau hi�u 2) bang câch khcti l�i 
dung chù de và quan sat xem li�u dôi tll'çtng c6 tr<'1 nên 
cành giac hctn hay không. Néu dung là hQ cành giac 
hctn thi b�n da gan t6'i ng11'6'ng cac gia tri vè d�o dire 
bi khuat ph\lc bai hirng thu câ nhân cùa ho. 

Ngoài ra, ciing rat can tham khào cac tinh huang 
tll'ctng t\1' da tÙ'ng xày ra khi d�t câu h6i vè câi ngll'6'ng 
khi cac gia tri và nièm tin cùa doi tll'çtng c6 thé bi làm 
môn t6'i mire hQ phài hành xir ngll'çtc l�i v6'i bàn chat 
cùa minh. Nhii'ng hành x ir trong qua khir chinh là chi 
dàn tot nhat cho hành x ir trong tll'ctng lai. Dirng trll'6'c 
nhii'ng S\1' ki�n quan trong, ho�c g�p phài s\1' thay doi 
thai dô, b�n c6 thé châc chân rang môt ngll'ài c6 thé 
l�p l�i chinh xac nhii'ng gi anh ta da làm. 

Vi d\1, néu b�n dang co lôi kéo môt nhân viên tÙ' 
công ty khac vè, b�n c6 thé châc chân môt dièu rang 
anh ta ciing c6 thé dè dàng bi lôi kéo kh6i công ty b�n. 
TU'ctng t\1' nhll' v�y, môt ngu'di ph1,1 nii' c6 quan h� tinh 
càm v6'i môt ngu'ài dàn ông da c6 gia dinh cüng can 
cành giac rang anh ta roi së quay l�i "câm sÙ'ng" cô 
ta, dièu này th�m chi côn du'çtc chirng minh vè m�t so 
li�u thang kê. 
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TnJàng hQ'p c6 long tl! trQng cao 

� T�p trung vào cac lQ'i ich lâu ben. 

� Không chiu ành huà'ng cùa tâm tr:;mg, vi cà long 
t11 trQng và htrng thu deu à' m<rc cao. Tâm tr�ng 

vào cuôc chi khi d6 là viÇc không may quan trQng. 

� Sl,l'tlltin trà' thành nhân to gây ành huà'ng m�nh. 

Nguà'i kieu này muon làm dièu dung v6'i luang tâm 

cùa minh, nhU'ng se g�p kh6 khan khi luang tâm mâu 

thuàn v6'i lQ'i ich. Vi d\1, khi tim thay môt cai vi trong 
d6 c6 10 dôla và môt nam thè tin d1,lng, anh ta se thiên 
ve hu6'ng tim l�i chù nhân cùa n6. Nhung khi v�t tim 
thay l�i là môt cai tui day tà' 100 dôla, anh ta se phài 
dau tranh tU' tU'à'ng. Lliang tâm muon làm dieu dung 
và mong muon dem cai tui t6'i cho cành sat cùa anh ta 

se phài dau tranh (à' môt chÙ'ng ml,l'c nào d6 phl,l thuôc 

vào mlrc t11 trQng và lQ'i ich cùa bàn thân anh ta), và rat 

CO the anh ta se hành dông di ngU'Q'C l�i d�o d(rc và CaC 
gia tri cùa minh. 

Truàng hQ'p A: John dang dàm phan hQ'p dong 

v6'i b�n. 

Già sir John da c6 hll'ng thu tir dàu, già' moi quan 
tâm cùa b�n là sl,l' tl,l' tin. Néu b�n danh gia anh ta là 
nguà'i c6 long tl,l' tin cao, V\1 thU'ang thào cùa b�n se 
trà' nên rat kh6 khan. C6 nhièu hll'ng thu, c6 tl,l' tin 
l�i thêm tl,l' trQng cao t�o cho anh ta "thê' không c6 
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gi phài sr}. Anh ta së châng dài nào chiu "dttôi cu" mà 
chap nh�n nhùng dièu khoàn vô li. Co hôi duy nhat 
dé b�n lay chuyén dtrqc anh ta d6 là dânh vào S\1' tot 
ht,mg - làm gi d6 cho b�n - dù râng c6 thé anh ta ciing 
châng làm v�y. 

Thy nhiên, néu b�n dânh giâ anh ta theo chieu 
htr6'ng ngtrr}c l�i, tltc là ngtrài c6 t\1' trQng thap, thi 
b�n së dè dàng chiém thé thtrqng phong bâng câch 

làm tang khà nang anh ta së ra ve mà it d�t dtrr}c 

th6a thu�n c6 lqi cho minh. Nhà d6, b�n së nâm 
quyen chù dông khi khéo léo l�t suy nghi cùa John tir 
thiên ve ly tri chuyén sang thiên VC càm XUC, dé CO Cd 

hôi day anh ta xa rài kh6i nhùng m1.1c tiêu và lqi ich 
lâu ben cùa chinh anh ta. 

Tru'Ô'ng hflp B: B�n dang chai bài và bài không 
d�p doi v6'i cà b�n và ngtrài chai cùng b�n. 

Trtràng hqp này b�n nên sÙ' d1.1ng câc thù th�t trong 
ch trang 3 dé xâc dinh mltc dô tl)' tin cùa dffi thù, nhâm 
ll)'a câch chai cho phù hqp. Vi b�n không c6 câch nào 
dé biét chinh xâc bài anh ta dang càm là nhùng quân 

gi, b�n chi c6 thé phan doân câc tinh huang và két quà 
c6 thé xày ra dl)'a trên dièu sau: anh ta së chai tùy theo 
bài v�n cùa minh và không Sr} làm theo bàn nang. Anh 
ta së không t\1' làm minh rai vào thé bi ho�c bi càm xuc 
dânh l�c htr6'ng. Néu anh ta ciing không dtrqc bài d�p, 
d6 së là cà quâ trinh lira g�t c6 tinh toân, c6 hdi htrông 
m�o hiém nhtrng không quâ ngu ngüc. 
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Néu là ngtrèti c6 lông t\1' tin cao (anh ta t\1' diêu
chinh nhan thûc cùa minh), dôï thù cùa b�n se c6 
chiêu htt6'ng chai quyét li�t hon môt chut, vi lông t\1' 

tin ttt<1ng ûng v6'i tâm tr�ng. Câc nghiên cûu da chi 
ra râng néu trong khoàng thèti gian gan d6 mà môt 

ngtrèti chai thâng l6'n dttQ'c môt lan, hoij.c thttètng c6 
bài dçp thi anh ta se c6 h<1i httâng chai bài m�o hiêm 
hon. Côn néu lông t\1' tin thap thi chinh lông t\1' trong 
cao se giup anh ta trânh khoi viêc bi lung l�c và chai 
kém di. 

Tntètng hf!p c6 long tl! trQng thap 

� T�p trung vào câc nhu cau nhat thèti. 

� Tâm tr�ng là nhân to chù d�o mang tinh quyét 
dinh, lan lttât cà lông t\1' trong ngay trong nhûng 
tinh huong không thvc S\1' quan trQng, vi dOi vâi 

ngttèti c6 lông t\1' trong thap, không gi so dttQ'c 
vâi bàn thân và lQ'i ich câ nhân cùa hQ. 

� Lông t\1' tin cü.ng là môt nhân to quan trong, 

quay xung quanh mûe dô hûng thu. 

Khi c6 hûng thu trr trttâc nhttng l�i c6 t\1' trong 
thap, S\1' t\1' tin là thû rat dè bi lay chuyên trong COn 
ngltèti ta. Ngtrèti kiêu này rat dè c6 phàn ûng tiêu C\l'C 
(kiêu nhtr phât diên lên) néu anh ta nh�n thay svvi�c 
dô CÔ thé khien CUQC song CÙa anh ta bi dào }Qn - làm 
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anh ta danh mâ't v�n may cùa minh. Khi kém t11 tin, 
nh�n th(tc cùa hQ th�m chi côn bi b6p méo hon và 
hoàn toàn c6 khà nang hành xir vô ly, dè t(tc gi�n, 
cau gât v6'i bâ:t ky th(t gi ngang dttÔ'ng di t6'i ffi\lC tiêu 
cùa hQ . 

. Tru'Ô'ng hQ'p A: Brad dang dàm phan hqp dong 
v6'i b�n. 

T11 trQng thap và t11 tin cao c6 nghia là Brad se 
hành xir vô cùng càm tinh và lieu linh; bat ky ca hôi 
nh6 nào t�o càm giac tot cüng dèu không thé b6 qua. 
Anh ta cành giac cao dô v6'i mQi th(t và không c6 th(t 
gi thoât kh6i c�p mât cùa anh ta. Buoi dàm phan này 
là Cd hôi, là giây phut anh ta c6 thé t6a sang. DÙ'ng 
ng�c nhiên néu anh ta co thé hi�n bàn thân minh hoi 
thai qua. Thy nhiên, néu dây là kiéu ngttài LE-D thi 
dù anh ta c6 suy nghi theo loi này di chang nua thi 
biéu hi�n· cùa anh ta vàn c(t giau giau giém giém, và 
không c6 chut gi son son nhtt ngttài LE-A. 

Nguqc l�i, khi t11 tin thap, anh ta se chùn l�i, e sq, 
th� rn chi ngay cà khi mQi chuy�n dièn ra trên bàn dàm 
phan dang theo chièu htt6'ng rat logic - anh ta SC] và se 
b6 ch:}.y. Anh ta cilng c6 thé biéu hi�n là minh không 
c6 chut h(tng thu nào, vi mong muon này nam ngoài 
tarn v6'i cùa anh ta và vi "cai tôi" t11 bào v� anh ta kh6i 
bi gây h:}.i và ton th trang. Anh ta se co hqp ly h6a mQi 
ly do vi sao minh không dam d(tng lên dôi quyèn lqi 
cho bàn thân. Kiéu ngttài LE-D se c6 biéu hi�n chan 
nàn, that vQng, côn kiéu ngttài LE-A se trèt nên thô lô 
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và noi khùng lên, d�c bi�t là khi hll'ng thu càng cao thi 
s\1' tuc gi�n càng tang. 

Tru'ong hQ'p B: B1;1.n dang chai bài và bài không 
dçp doi v&i cà b9n và nguà'i chai cùng b1;1.n. 

Kiéu nguà'i LE-A v&i long tl,t tin cao së chap nh�n 
rut ra bat ky la bài nào trên tay dé doi lay thu c6 gia 
tri. Gia tri bàn thân anh ta nam i1 chinh cac la bài và 
cué)c dà'i anh ta danh cu'Q"c vào giây phut này. B1;1.n së 
nh�n thay anh ta luôn co gang dé tr1,1 bài mà không 
phài ngÙ'a bài ra làn nào. Hay chu y xem li�u anh ta 
c6 dào mât tim kiém nguà'i së chung kién giây phut 
anh ta chien thang hay không nhé. Côn v&i nguà'i 
kiéu LE-D, ta së kh6 dQc vi hQ han nhung nhii'ng 
nguà'i này ding së c6 kiéu co tim xem ai c6 thé làm 
chung cho sl,t thành công cùa hQ không. Truà'ng hQ"p 
cà hai kiéu nguà'i này deu không tl,t tin vào la bài cùa 

minh, hQ së danh bài kiéu gin du, kém hang hai han. 

Vùa tién vùa lù i  

Khi da quen v&i qua trinh phân tich và dQc vi tâm 
tu' nguà'i khac, bl;l.n c6 thé ap dJ,mg cac ky nang da hQc 
theo hai hu&ng. B9n së c6 khà nang xép lo1;1.i tinh cach 
và dQc vi suy nghi ciïng nhu' hành xÙ' cùa hQ. Bên c1;1.nh 

. do, b1;1.n CÔn hiéu du'Q"C nhfi'ng kiéu che giau càm XUC 
mà hQ ap d1,lng trong d1;1.i da so truà'ng hQ"p. Vi�c phân 
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lo�i và tim hiéu tinh câch con ngu'ôi là quâ trinh hai 
chiêu, vàa tien (d\1' doân phàn thlg cùa hQ trong nrang 
lai) vàa lùi (xem xét l�i phàn thlg cùa hQ tù'ng làm 
trong quâ khu). Vi d\1: 

Qua quan sât, b�n két luan rang mot van dong viên 
quàn vQt là ngltm c6 lông t\1' trQng thap, t\1' tin và c6 . 

hll'ng thu cao do. Diêu này c6 nghia là anh ta nhan thll'c · 

vè giâ tri cùa minh thông qua nhihlg khà nang cùa bàn 
thân. Anh ta t\1' d�t thé gi6'i trong mOi hiêm nguy cùng 
S\1' hll'ng thu cao do CÙa minh. Vi vay, hay quan sât kiéu 
ngùÔ'i c6 t\1' trQng thap quyét dinh phàn thlg cùa hQ, 
b�n së thay râng kiéu ngùôi LE-A thùÔ'ng on ào, thich 
kiém soât mQi thu, c6 xu hù6'ng thién can, t\1' man và 
kh6 chiêu. B�n biét kiéu ngU'Ô'i này thU'Ô'ng phàn ll'ng 
tiêu C\l'C thâi quâ khi mQi chuyen không dùQ'c nhù y. 
Nhihlg dau hieu xau c6 thé khién anh ta quay ra quât 
mâng bat ky ai, ho�c phàn thlg kiéu t11<1ng t\1'. Kiéu 
ngU'Ô'i LE-D tham chi không dâm phàn nàn vè nhihlg 
diêu này h�c c6 phàn thlg trâi ngùQ'c hân, nhùng 
thùÔ'ng là biéu lo càm xuc chan nàn, met moi. 

B�n cüng c6 thé làm dong tâc ngll'Q'c l�i: tim hiéu 
vè hành xir cùa mot ngùÔ'i trong quâ khu. Vi d\1 trong 
trùÔ'ng hqp · cùa ngùÔ'i choi quàn vQt n6i trên, viec 
biét dùQ'c quâ khu cùa anh ta thé nào së giup b�n két 
luan dùQ'c tinh câch cùa anh ta là kiéu ngùÔ'i c6 lông 
t\1' trQng thap, t\1' tin và c6 hthlg thu cao. 

GiO' hay dQc mot so vi d\1 vè câch chung ta d\1' doân 
két quà hành dong ho�c dQc vi kiéu che giau càm xuc 
cùa mot ngùO'i khi chung ta da biét kiéu phàn ll'ng 
cùa hQ: 
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Hài: Pam làm viêc trong môt van phàng, và d ne1i 
d6 bat chap sv phàn dOi cùa cô, b�n cô vàn bi sa thài. 
Già' dây vi tri ay da du'Q'C Sue thay thé. Néu b�n muon 
biét Pam là ngu'à'i c6 t\1' trQng cao hay thap thi phàn 
ûng nào cùa cô ta cho b�n biét dîêu d6? 

Dap: Néu c6 làng t\1' trQng cao, cô ta së chQn làm 
dîêu dung v&i luang tâm cùa minh, chû không phài co 

t6 ra minh là ngu'à'i dung. Thy nhiên, néu là nguà'i c6 t\1' 

trQng thap, viêc chûng minh minh dung trd nên quan 

trQng han so v&i lQ'i ich cùa công ty. Vi vay, cô ta c6 lë 

së ûng x\ttheo câch t6 ra minh không muon giup - v&i 

câc bieu hiên da d�ng tÙ' viêc luôn co dà kich cho t&i 
chQc phâ Sue công khai khi cô này làm công viêc m&i 
cùa minh. 

Hài: Kelly là nguà'i giup viêc i1 nhà b�n. Môt hôm 

cô tim thay môt dong 25 xu du&i tràng ky i1 phàng 

khâch và d�t n6 lên trên bàn cho b�n. C6 the két luan 

d6 là nguà'i trung th1,l'c hay không? Néu Kelly tim thay 

môt tà' 100 dôla nhàu nhi trong tui quàn cùa b�n thi 
cô ta së làm gi nhi? 

Dap: Phan tram ca hôi lay l�i tà' 100 dôla cùa b�n 

së là rat thap néu d6 là nguà'i c6 t\1' trQng thap. Khi sv 
hûng thu tÙ' tru'&c cùa môt ngu'à'i c6 nguy cd bi nguy 
hiem, chung ta càn xem xét bat ky tinh huong nào c6 
the phâ va thé cân bang trong luang tâm cùa hQ. Câu 
h6i "Không biét cô ta càn tîên t&i mûe nào?" càn du'Q'c 
d�t lên bàn tinh. 
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Ngu'Q'c lv.i, néu Kelly c6 t11 trQng cao thl chi c6 lQ'i 
ich ca nhân mâi c6 thé lay chuyén dùQ'C CÔ. Vi thé, hay 
tim hiéu vè hoàn cành cùa cô ta - liêu cô ta c6 dang 
bi mat nhà hay gij.p kh6 khan vè mij.t tài chinh hay 
không? Di nhiên, nhùng già thiét này không thé tuyêt 
dai dûng. Dôi khi lùdng tâm cùa cô ta vàn không bi 
thay dôi, nhung hay chû y tm cac biéu hiên cùa st.t nao 
nûng, nhvt chi. 

Hoi: Bv.n muon ngùài dong nghiêp ùng hô dt.t an 
cùa minh. Liêu anh ta c6 làm vây hay không? 

l>ap: Néu câi gia anh ta phài trà tang lên thi Cd 

hôi cùa bv.n giàm xuong. Néu viêc ùng hô bv.n gây ành 
hùètng xau tâi thanh danh cùa anh ta thi cai gia cùa 
tù lQ'i lv.i mâu thuàn vâi câi gia cùa moi quan hê giii'a 
hai ngum. Môt lan nii'a, long t\t trQng se khién anh ta 
làm dieu dung vâi lttdng tâm, chft không phài làm dé 
danh b6ng bàn thân (vi danh tiéng ca nhân). Nguài 
LE-D se c6 xu hùâng giûp dcr hdn là ngùài LE-A, vi hQ 
không muon mv.o hiém mà khién bv.n méch long hoij.c 
tftc giân vâi hQ. 

Hoi: Môt phv nii' dang trong buôi hen hô và muon 
biét suy nghi cùa dffi phùdng. Cô tin rang anh ta c6 
tinh càm vâi cô, nhung phàn lÎng tiép theo cùa anh 
ta se là gi? 

l>ap: Nguoi dàn ông se hành dông néu anh ta c6 
càm giac t\t tin. Côn néu anh ta không c6 tt.t tin thi se 
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co tim cach danh b6ng hinh ành cùa minh han nùa. 
Dé co thé hi�n bàn thân tot h<1n, anh ta se h6i cac câu 
h6i và co chiém càm tinh cùa doi ph11'<1ng. Anh ta se 
tr6' nên t�p trung vào bàn thân và biéu hi�n cùa minh 

môt cach thaï qua. Cfing can chu y rang c6 thé anh ta 

se già và không thich doi phU'àng dé tl,l' bào vê minh 

kh6i bi ton thU'<1ng néu tinh càm không dU'çtc dap lé;l.i. 

Nhü'ng kiéu tinh câch dién hlnh 

Cuoi cùng, chung ta hay xem xét sau kiéu tinh cach 
quan trQng và gçti càm hung muon tim hiéu nhièu 
nhat. Viêc làm quen v6'i sau kiéu này se giup ich cho 
bé;l.n rat nhieu. 

HOi: Kiéu nguài nào se dè manh dông nhat? 

Détp: Kiéu nguài t1,l' tin, c6 hl:tng thu cao, b6 nhièu 
công suc và tl,l' trQng thap. 

Phân tich logic: Ifâu hét nhùng ngU'ài kiéu này 
khi theo duoi mQt m1,1c tiêu nào do thU'èJng rat dè kich 
dông. Vi tl,l' tin nên hQ thU'àng không tin vào v�n may. 
Mue dô hung thu ding cao nên se c6 dông c<1 dé hành 
dông. Tt! trQng thap dong nghia v6'i viêc hQ không 
muon bo lêf Cà hQÎ Và bo nhièu công SUC nghia là hQ da 
hoàn tat viêc hçtp ly h6a m<)i hành dông, cfing nhU' gia 
tri CÙa m1,1c tiêu và không muon làm hong hinh tU'çtng 
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da ton công gây d\fllg cùa minh bang câch "dem con b6 
chQ'". Long tl,l'trQng thap chi vào cuôc khi hQ nh�n thay 
tinh huong dang gây bat lQ'i cho minh. 

Hài: Kiéu ngttà'i nào dè buông xuôijb6 cuôc nhat? 

Dap: Kiéu ngttà'i c6 it hûng thu, tl,l'trQng cao và b6 
it công sûc. 

Phân tich logic: Ké cà khi c6 hûng thu nhièu 
han môt chut, nhfi'ng ngttà'i kiéu này cüng không c6 
dông ca nào dâng ké vè m�t ly tinh cà. Già sitb�n dang 
xem nhà, th�m chi b�n c6 thich din nhà d6 dén may 
di chang nfi'a, néu b:;m không lay n6 thi cüng chang 
sao, nên nh�n thûc không he bi bop méo. Ngoài ra, 
néu g�p trttÔ'ng hQ'p môt ngttÔ'i v&i nhfi'ng d�c diém 
trên l�i kèm thêm "chi tiét" c6 lông tl,l'tin thap nfi'a thi 
béJ_n CO thé chac chan rang hQ CÔn dè ho CUQC han (ft 
c6 dông h,rc hành dông). 

Hài: Kiéu ngttà'i nào dè bi thuyét ph1,1c nhat? 

Dap: Kiéu ngttà'i tl,l' tin thap, c6 hûng thu cao. 

Phân tich logic: Cac nghiên cûu chi ra rang trong 
nhièu trttà'ng hçtp, cà hai loéJ.i tl,l'trQng (thap và cao) dèu 
c6 ành htt6'ng t&i khà nang bi ngttÔ'i khâc thuyét phl,lc 
cùa doi tttQ'ng. Trong trttà'ng hQ'p biét tl,l' tôn trQng bàn 
thân, b�n c6 thé dânh b�i "câi tôi" trong min);l và thÙ'a 
nh�n da ph�m phài sai fâm. Cùng luc d6, b�n c6 thé 
tl,l' tin han vè y kién cùa minh. Trong khi néu là ngttà'i 
tl,l' trQng thap, b\ln se kh6 khan hdn dé chap nh�n là 
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minh da sai, nhtrng dong thcri b:;m cüng hoài nghi ve 
câch ngttèti khâc gây ành httà'ng t&i b�n, và n6i chung 
it tlt tin ve bàn thân. Trang cà hai trttètng hc;1p này, néu 
doi ttt<;1ng deu da bo ra môt ltt<;1ng công s'lie nhièu nhtt 
nhau thi ta hoàn toàn c6 thê gây ành httà'ng lên chieu 
htt&ng hành dông hi�n t�i cùa hQ. Con néu công s'lie bo 
ra là it thi b�n càng c6 khà nang thuyét phl,lc hQ thay 
dôi htt&ng hành dông. 

Hoi: Kiêu ngttèti nào dè làm dieu sai trâi nhâl (nhtt 
là n6i doi, lùa lQc hay trôm câp), và trang trttètng hc;1p 
d6 thi kiêu ngttèti nào kh6 bào, cling âau và kh6 lay 
chuyên nhat? 

Dap: Kiêu ngttèti tlt trQng thap, c6 hling thu cao, 
tlt tin và tâm tr�ng bat ôn. 

Phân tich logic: Kiêu ngttèti này t�o ra cac t�p 
hQ'p nhân to tâm ly t� nhat trang môt tinh huong c1,1 
thê. Khi c6 hling thu và long tlt tin deu 6' m'lie cao, hQ 
se càm thay minh luôn thành công trang mQi chuy�n. 

Cà hai lo�i ngttèti (LE-A và LE-D) trang nhùng dieu 

ki�n "thich hc;1p" deu c6 thê ph�m phài nhùng hành 

dông sai trâi. Thlfc té se rat 1� néu nghe n6i "ngttèti 
luc nào ciing ém càm xuc, song nôi tâm" l�i là ngttèti 
c6 hành vi không tot; thé nhttng càn biét rang d�ng 
ngttèti cao ng�o, tr<1 trâo cüng là ngttèti hay che giau 
càm xuc cùa minh bang biêu hi�n tU'<1ng tlt nhU' v� y. 

Khi c6 it quyen llfc trang tay, nguèti d�ng này trà' 
thành kè luc nào cüng chi biét den nôi dau cùa bàn 
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thân. Tg trQng thap l:;ti thêm tg tin cao khién hQ rat 
kh6 hc]p tâc. N6 côn khién hQ chi khi (J :vi tri cùa minh 
môi càm thay m:;tnh me và xem sgthành công cùa két 
quà là th11ôc do giâ tri cùa bàn thân. 

Nhân to cuoi cùng là tâm tr:;tng bat on (tê h:;ti). Tâc 

nhân tâm ly này khién hQ cgc kY dè câu kinh và c6 

nhiîng hành xir vô ly. HQ trf1 nên cll'ng dàu, kh6 bào 

và san sàng nhày bo vào bat cu thtr gi xày dén vôi 

minh chi trong vài tich tâc. Dong thO'i, vi hQ vàn luôn 

tim kiém sg tôn trQng tù ngU'Ô'i khâc - ciing là môt 

bieu hiên CÙa no lgc tim kiém Sg tg tôn - nên suy 

nghi cùa hQ vàn rat logic, c6 khà nang dânh giâ và 

t�p trung vào càm nh�n cùa b:;tn ve hQ. Vi thé, th�t 

nghjch ly là hQ da nh�n thrrc d11c;.1c dén thé mà vàn t6 

ra hùng ho, bat hc;.1p tâc, bè1i vi hQ nhin nh�n thé giôi 

này nh11 môt cuôc dua vôi hinh ành cùa bàn thân treo 

lirng lo' (J giùa. 

Hài: Trong trU'Ô'ng hc;.1p tat cà câc dièu kiên nhlt 

nhau, kiéu ngU'Ô'i nào dè c6 quyét dinh sai lâm nhat? 

Dap: Kiéu ngltO'i c6 hll'ng thu cao nh11ng tg trQng 
thap. 

Phân tich logic: Hai nhân to ké trên c6 moi liên 

quan tôi nhau vi cà hai deu bop méo nh�n thrrc cùa 

con ng11èti. Khi không nh�n thuc mQi chuyên rô ràng, 

chung ta không thé c6 câc quyét dinh dung dân. Lông 
tg trQng thap dén dâu ciing không thành van de. 
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Hài: Kiéu nguèfi nào nh�y bén, trung tht1c và dang 

tin nhâ1? 

Détp: Kiéu nguèfi c6 long t11 trQng cao, it tu lQ'i và 

tâm tr�ng tot (ôn dinh). 

Phân tfch logic: V6'i kiéu tinh cach này, nguèfi 

ta rô ràng day âp s11 nhanh nh�y, nang dông. Long tt1 

trQng cao dong nghia v6'i vi�c hQ không can khu khu 

giii' vii'ng l�p truÔ'ng cùa minh làm gi, vi "cai tôi" cùa 

hQ không ng�i ngan thay dôi mièn là n6 không ph�m 

phài nhii'ng gia tri d�o dll'c (luang tâm) cùa hQ. Ît tu 

lQ'i c6 nghia là hQ không quan tâm den lQ'i ich ca nhân 

và c6 tâm tr�ng tot nghia là hQ së san sàng trong tr�ng 

thai "cho" han. 

Phuang phap S.N.A.P. da cung cap cho b�n cach 

dQc vi con nguèfi môt cach hi�u quà trong bat ky tinh · 

huong nào. N6 cho phép b�n hiéu duQ'c suy nghi và 

tâm ly cùa môt nguèfi èJ mU'c cao mà không can ton 

nhieu thèti gian. Di
. 
nhiên, nhu da trinh bày trong cac 

phan tru6'c, cach phân tich và tim hiéu tinh cach này 

tuy rat h� thong và CO tinh khoa hQC nhung vàn không 

tranh khoi sai sot. 

Nhung môt khi da quen v6'i cach làm này, quen v6'i 

cac dau hi�u can tim kiém và can nghe thay, khà nang 

dQc vi môt nguèfi cùa b�n së trèJ thành bàn nang luc 

nào không hay. 
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Két l uân 
• 

Quy vi dôc già thân men! 

Câc thù thu�t trong Phan 1 dà giup bl).n c6 câch dQc vi 
môt nguèti toàn di�n và chinh xâc, nhèt d6 bl).n c6p1tc;tc lc;ti 

the trong mQi tinh huong. Môt khi bl).n dà thông thl).o câc 

kY thu�t trong Phan Il, chung se trèt thành bàn nang thu 

hai cùa bl).n. Khi d6, bl).n se sèt hii'u môt trong nhùng công 

C\1 quan trQng, c6 giâ tri nhat, giup ich cho bl).n trong mQi 

khia Cl).nh CÙa CUQC song. 

Mong 1t6'c 16'n nhat cùa tôi là thông qua quyen sâch 

này c6 the giup bl).n dl).t t6'i nhùng m1.1c tiêu và d\1' dinh xa 

hdn, tot hdn trong CUQC song CÙa moi ngltèti. Trên th\l'C 

te, neu nhl).y bén hdn trong vi�c nh�n ra minh dang bi 

lc;ti dl.lng, bi hra doi hay bi thao tung, bl).n se trânh dltc;tc 

nhùng thltdng ton không dâng c6 cà ve tinh than, tài 

chinh hay th�m chi là the xâc. C6 the, sau khi nghièn 

ngàm quyen sâch này và th\l'c hiên day dù nhùng chien 

thu�t trong d6, bl).n se c6 dltc;tc hieu biet sâu hdn ve bàn 

nang cùa con ngltèti. Ket quà là, bl).n se hieu thêm ve 

chinh bàn thân minh, dièu này se giup bl).n trèt thành 

môt con nguèti khoè ml).nh cà ve the xâc làn tinh than và 

c6 dltc;tc nhùng moi quan hê tot dçp và c6 y nghia hdn. 

Chue quy vi c6 CUQC song vui vè và nhùng moi quan 

M tot dçp. 

David 
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D(Jc vj bâ't ki ai chi ra tung bu6'c rô ràng dé cô thé 
nh�n biét ai dô dang nghi gl và cam thay thé nào 
trong nhûng tlnh huong thljc té cua CUQC song. Vi 
dl;! : b�n sé biét duqc nguà'i bân hàng dô cô th�t slj 
dâng tin hay không, ho�c buoi hçn ho &1u tiên cô 
dung nhu mong muon eila b�n không hay di theo 
hu6'ng khâc. Và trong nhûng cuÇ>c thuong thuyét, 
tham van, tranh lu�n . . .  b�n cô thé de dàng nh�n ra ai 
dang ung hÇ> b�n - diéu này giup b�n tiét kiÇm thà'i 
gian, tién b�c, sûc h;ic, th�m chi trânh duqc nhûng 
co'n dau tim ! 

0 . 8 11 �l���llllll� �li� [�Il 
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HêT nô1 nrono Lm 

Tién si David J. Lieberman là 
m(>t d.c già duqc trao t�ng nhiéu 
giài thuong, duqc quoc té công 
nh�n là chuyên gia hàng dau 
trong linh vlj.c nghiên cûu vé 
hành vi và cie moi quan hÇ cùa 
con nguà'i. 

Ông da xuat bàn sâu cuon sâch, 
rat cà déu duqc d!ch ra 1 8  thû 
tiéng và hai cuon lQt vào danh 
sâch nhùng cuon sâch bân ch<_ly 
nhat cùa tà' New York Times. 
Ông con là khâch mà'i cùa hdn 
200 chtidng tdnh truyén hinh 
nhu The Today Show, Fox News, 
PBS và The View. Ngoài ra, ông 
giàng d'.ly và to chue cie cu(>c hQi 
thào vé nhiéu linh vlj.c trên toàn 
nuôc My. 
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HÔI TU TRI THOC 

Cuon sich g6m hai phan: 

Phan I giup b<;tn âQc vi âu'Q'c 
nguèii khic nhanh ch6ng, âé 
biét âu'Q'c suy nghi, dm giic và 
xuc dm co ban cùa hQ. Phuong 
phap này c6 thé ap dl;lng voi bat 
ky ai, qi bat ky ctâu và trong bat 
ky hoàn dnh nào. Phan này t�p 
trung vào bay câu hoi chinh mà 
b<;tn c6 thé sù dtfng âé xét âoan 
suy nghi và dlj dinh cùa nguèii 
khac ; thông qua nhung vi dlf 
thljc té, b<;tn sé thay cie thù 
thu�t và chién thu�t c6 thé 
âu'Q'c ap dl;lng vô cùng de dàng. 

Phan II phân dch cie tru'èing 
hQ'p mà b<;tn dn âi sâu vào chi 
tiét. Trang phan này, b<;tn sé hQc 
cich xây dljng ho sa dnh cich 
tu'ong â6i chi tiét cha mÇ>t 
nguèii, hQc cich âoan biét âu'Q'c 
su y nghî hay dm giic cùa hQ và 
âiéu hQ sé làm tiép theo â6. 

TU sach Kinh doanh 
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