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CÔNG TẮC CẢM MẾN

Làm Thế Nào Để
Người Khác Thích Bạn

từ hẳn bạn nghĩ đến ảnh
thiện lắm. Nhưng năm nghiệm vị

đã khả năng đọc vị người một
cũng như mang đến sự hiểu biết độc đáo về bản

của người. việc của từ thuyết phục 
người làm điệp đất nước của họ đến tìm thủ 
phạm thuyết phục họ nhận tội đã triển nhiều phương 

cực kỳ hiệu quả việc chiếm được của người mà 
thường chẳng cần phải một lời nào. về 

Chương của Cục Điều
Mỹ đã dựng nhiều chiến lược nhằm uyển chọn điệp
biến bạn. đã triển những kỹ năng kỹ 
thuật biệt thể chuyển một kẻ của nước Mỹ trở
một chiến hữu sẵn lòng làm gián điệp cho Hoa Kỳ.

tóm lại, môn của làm người
mình. Những việc làm với “Vladimir” đã đổi đặc điểm 
nhận dạng của những người mà đến, cũng như tạo một
ảnh tổng hợp để minh họa nhất những gì mà công việc của thể 
hiện) cho thấy rõ điểm này.

Vladimir nhập cảnh bất hợp Mỹ để hoạt động báo. 
bị bắt đang nắm giữ liệu thủ uyệt mật. một đặc vụ 

được nhiệm vụ thẩm vấn Vladimir. lần gặp đầu
đã thề sẽ với bất kỳ cảnh nào. hế

bắt đầu chống lại độ thức của chỉ đơn giản bằng 
ngồi đối diện mở một tờ đọc. Nhưng thời điểm 

đã được tính oán cẩn thận, tôi xếp tờ báo lại và rời đi năng gì. 

 

 

 

           

             Có lẽ thuở bé bạn từng may mắn trải qua một buổi tối mùa 
hè thong thả ngắm nhìn màn trình diễn ánh sáng của tự nhiên. 
Thậm chí có lẽ bạn còn vớ lấy chiếc lọ thủy tinh trong nhà bếp 
và cố gắng bắt giữ những đốm sáng lập lòe trong bóng tối chập 
choạng, những đốm sáng nhỏ xíu như những chiếc đèn lồng bay 
bềnh bồng trong làn gió nhẹ.
 

 Đom đóm là một trong những sinh vật thú vị nhất quả 
đất. Việc đom đóm phát sáng như thế nào không phải là mục 
đích của chúng ta ở đây; bạn cần có kiến thức của nhà sinh vật 
học lẫn vật lý học để hiểu được quá trình đó. Điều thú vị là tại sao 
đom đóm lại phát sáng.

 Hóa ra đom đóm phát sáng là vì nhiều nguyên nhân. Một 
vài nhà khoa học tin rằng tia sáng nhấp nháy của đom đóm là lời 
cảnh báo dành cho các loài săn mồi, rằng đom đóm có vị đắng 
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Bạn không bao giờ có cơ hội thứ hai để tạo một ấn tượng đầu tiên tốt đẹp.
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và không phải là một bữa ăn ngon. Làm thế nào mà các loài săn 
mồi đi đến kết luận đó thì lại không được giải thích. Các nhà khoa 
học khác thì chỉ ra rằng việc các loài đom đóm khác nhau có kiểu 
nhấp nháy khác nhau giúp chúng nhận diện đồng loại và xác 
định giới tính của nhau. Nguyên nhân đáng chú ý ở đây là đom 
đóm dùng ánh sáng như một tín hiệu giao phối. Như vậy là việc 
nháy sáng có một ý nghĩa hoàn toàn mới. Những con đom đóm 
đực được cho là có các kiểu nháy sáng riêng nhằm thu hút bạn 
tình. Trong trường hợp bạn cần một chủ đề mở đầu câu chuyện, 
có lẽ bạn sẽ muốn biết rằng Marc Brown phát hiện thấy “tốc độ 
nháy sáng và cường độ phát sáng của đom đóm đực càng cao 
thì càng hấp dẫn đom đóm cái.”

ĐOM ĐÓM VÀ BẠN BÈ

 Hành vi của đom đóm là một hình ảnh ẩn dụ tuyệt vời về 
cách trở nên hấp dẫn hơn trong mắt người khác và khiến họ xem 
ta như những người bạn tiềm năng. Bởi vì người khác thường 
nhìn bạn trước khi nghe bạn, nên những tín hiệu không lời mà 
bạn gửi ra có thể ảnh hưởng đến nhận định của họ. Điều này đặc 
biệt đúng khi bạn gặp ai đó lần đầu tiên và người đó chưa biết 
gì về bạn. Cũng giống như những con đom đóm, bạn có thể gửi 
tín hiệu bạn bè hoặc thù địch đến những người chung quanh, để 
khích lệ hoặc ngăn cản sự tương tác. Hoặc bạn có thể “tắt ánh 
sáng đi” để không ai chú ý đến bạn.

 Hãy nhớ rằng trong bất kỳ hoàn cảnh nào, khi hai hoặc 
nhiều người lạ đang ở trong phạm vi nhìn thấy nhau thì có khả 
năng là người này sẽ quan sát người kia. Những gì họ nhìn thấy 
sẽ được não bộ tự động xử lý để xem đó là tín hiệu bạn bè hay 
thù địch. Trong hầu hết trường hợp, mọi chuyện sẽ dừng lại ở 
mức đó, vì dáng vẻ bên ngoài của con người là trung lập, và khi 
xét thấy người đó không phải là mối đe dọa hay cơ hội, thì bộ 
não sẽ lựa chọn bỏ qua. Hãy hình dung việc này giống như một 



người đang cố bắt xe taxi trong thành phố. Khi có hàng chục 
chiếc taxi chạy trên đường, người đó sẽ chú ý đến ánh đèn trên 
nóc xe taxi. Nếu đèn tắt, chiếc xe đó sẽ được nhanh chóng bỏ 
qua, nhưng nếu đèn sáng, họ sẽ hướng sự chú ý và hành động 
vào đúng chiếc xe đó.

 Hẳn là có một lúc nào đó, bạn đã từng nằm trong một 
nhóm các chàng trai hoặc cô gái cùng nhau đi đến một câu lạc 
bộ, quán bar hoặc một nơi tụ họp công cộng nào đó để gặp gỡ 
những thành viên của một nhóm khác giới. Bạn có bao giờ để ý 
rằng có những người dường như rất thu hút sự chú ý, còn những 
người khác thì không được như vậy? Đôi khi là do sự khác biệt 
trong vẻ ngoài hấp dẫn hoặc cách thể hiện sự giàu có, nhưng 
thường là do người “được chú ý” đang gửi ra tín hiệu thân thiện 
giúp họ chuyển từ mức trung lập (người lạ) sang mức tích cực 
(bạn bè) trên trục bạn bè - kẻ thù, từ đó tăng khả năng có được 
sự tương tác xã hội.
 

 Hãy nhớ, não bộ liên tục dò xét môi trường chung quanh 
để tìm kiếm tín hiệu bạn bè hoặc thù địch. Những người phát 
ra tín hiệu thù địch sẽ bị nhìn nhận là mối đe dọa cần phải tránh 
xa. Những người truyền đi tín hiệu bạn bè sẽ được nhìn nhận là 
không nguy hiểm và có thể tiếp cận. Khi gặp gỡ người khác, đặc 
biệt là vào lần đầu tiên, hãy đảm bảo rằng bạn gửi những tín hiệu 
không lời phù hợp, khiến người khác nhìn nhận bạn là tích cực 
chứ không phải trung lập hay tiêu cực. 
 

BỘ BA TÍN HIỆU BẠN BÈ
           

 Chính xác thì những tín hiệu bạn bè nào mà bạn có thể sử 
dụng để nâng cao khả năng có được sự chú ý tích cực từ người 
khác, đồng thời tạo nền tảng tốt đẹp cho tình bạn, dù ngắn ngủi 
hay lâu dài? Có nhiều tín hiệu mà bạn có thể chọn, nhưng với 
mục đích của chúng ta thì có ba tín hiệu vô cùng quan trọng mà 



bạn nên sử dụng nếu muốn khuyến khích người khác nhìn nhận 
bạn là một người dễ mến và nên kết giao. Đó là nhướng mày, 
nghiêng đầu, và nở nụ cười chân thật, đối lập với nụ cười giả tạo 
(đúng vậy, bộ não con người có thể nhận ra sự khác biệt đó đấy!).
          

NHƯỚNG MÀY

 Nhướng mày là chuyển động lên xuống với tốc độ nhanh 
của lông mày, kéo dài khoảng 1/6 giây và được dùng như một 
tín hiệu không lời cơ bản để thể hiện thiện chí. Khi tiếp cận nhau, 
mọi người thường nhướng mày để gửi thông điệp rằng họ không 
phải là mối đe dọa. Khi nhìn thấy ai đó trong khoảng từ 1,5m đến 
2m, bộ não của ta tìm kiếm tín hiệu này. Nếu tín hiệu này xuất 
hiện và ta hồi đáp, sự giao tiếp không lời này cho đối phương 
biết rằng ta không phải là kẻ thù đáng sợ hay cần phải tránh xa. 
Đa số mọi người không nhận ra mình đang nhướng mày vì hành 
động này gần như là vô thức. Bạn hãy tự trải nghiệm xem: hãy 
quan sát những người gặp nhau lần đầu tiên, và những lần tương 
tác tiếp theo (nếu có thể). Khi mọi người gặp nhau lần đầu tiên 
trong văn phòng hoặc trong giao tiếp xã hội, họ sử dụng lời chào 
cùng hành động nhướng mày. Lời chào có thể là “Anh/chị khỏe 
không?” “Xin chào!” hoặc “Rất vui được gặp anh/chị!” Lần thứ hai 
gặp nhau, họ không cần phải nói gì nhưng họ sẽ nhướng mày với 
nhau, riêng cánh đàn ông thì thường hất cằm. Hất cằm là hành 
động đưa cằm ra phía trước và hơi hướng lên trên. Lần tới, khi 
gặp gỡ ai đó, bạn hãy chú ý đến hành động của mình cũng như 
cử chỉ của đối phương. Bạn sẽ ngạc nhiên trước sự sôi nổi của 
những hoạt động không lời khi mọi người gặp nhau. Bạn thậm 
chí sẽ còn ngạc nhiên hơn nữa khi biết rằng mình đã sống bao 
nhiêu năm rồi mà không nhận ra những tín hiệu không lời mà 
mình thể hiện.
 



 Hành động nhướng mày có thể được gửi từ khoảng cách 
xa. Nếu bạn mong muốn gặp gỡ ai đó ở phía bên kia căn phòng 
đông đúc, hãy gửi một cái nhướng mày và đón nhận tín hiệu 
phản hồi. Nếu đối phương hồi đáp bằng cách nhướng mày lại thì 
hai bên có thể tương tác nhiều hơn. Còn nếu không có tín hiệu 
phản hồi thì nghĩa là đối phương không cảm thấy hứng thú. Do 
đó, bạn có thể sử dụng hành động nhướng mày như một dạng 
hệ thống cảnh báo sớm, giúp bạn xác định liệu đối tượng mà bạn 
muốn kết giao có hứng thú với bạn hay không. Việc không nhận 
lại được cái nhướng mày từ đối phương có thể cứu bạn không rơi 
vào tình huống lúng túng hoặc bị từ chối thẳng thừng, đồng thời 
cho bạn thấy rằng tốt nhất là nên tìm kiếm một đối tượng thân 
thiện hơn để tiếp cận.        
           

           

 

RẦN ĐĂN
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Một cái nhướng mày tự nhiên. Trong thực tế, hành động này không 
xuất hiện một cách rõ ràng như vậy vì nó diễn ra rất nhanh.

 Trong trường hợp bạn vẫn muốn kết giao với đối tượng không hồi 
đáp hành động nhướng mày của bạn, vì điều này không chứng tỏ
rằng đối phương không thể tiếp cận, nhưng thể bạn sẽ phải sử dụn
(và tìm kiếm) những hiệu bạn bè khác trước khi quyết định đến gặp đối 
tượng đó

Những cái nhướng mày thân thiện là một cách giao tiếp bằn
mắt với đối phương, đặc biệt là khi bạn không quen biết người đ
hoặc chỉ mới quen không lâu. Giao tiếp bằng mắt kéo dài giữa hai người 
biểu hiện cảm mãnh liệt, và đó thể là một cử chỉ yêu thương hoặ
thù địch. Kéo dài việc giao tiếp bằng mắt (nhìn chằm chằm) là một hành 
động gây khó chịu, thế nên những lần giao tiếp xã hội thông thường, 
chúng ta tránh giao tiếp bằng mắt với nhau hơn hoặc giây. Giữa 
đám đông những người a lạ nơi công cộng, giao tiếp bằng mắt thườn
xảy a rất nhanh, và hầu hết mọi người sẽ tránh không giao tiếp bằng mắ
với nhau



 Trong trường hợp bạn vẫn muốn kết giao với đối tượng không 
hồi đáp hành động nhướng mày của bạn, vì điều này không chứng tỏ 
100% rằng đối phương không thể tiếp cận, nhưng có thể bạn sẽ phải 
sử dụng (và tìm kiếm) những tín hiệu bạn bè khác trước khi quyết 
định đến gặp đối tượng đó.       
           

 Những cái nhướng mày thân thiện là một cách giao tiếp bằng 
mắt nhanh với đối phương, đặc biệt là khi bạn không quen biết người 
đó hoặc chỉ mới quen không lâu. Giao tiếp bằng mắt kéo dài giữa hai 
người biểu hiện cảm xúc mãnh liệt, và đó có thể là một cử chỉ yêu 
thương hoặc thù địch. Kéo dài việc giao tiếp bằng mắt (nhìn chằm 
chằm) là một hành động gây khó chịu,thế nên trong những lần giao 
tiếp xã hội thông thường, chúng ta tránh giao tiếp bằng mắt với nhau 
trong hơn 1 hoặc 2 giây. Giữa đám đông những người xa lạ nơi công 
cộng, giao tiếp bằng mắt thường xảy ra rất nhanh, và hầu hết mọi 
người sẽ tránh không giao tiếp bằng mắt với nhau.    
         

 Không phải hành động nhướng mày nào cũng là tín hiệu bạn 
bè. Một ví dụ về hành động nhướng mày bất thường được minh họa 
ở hình bên dưới. Trong thực tế, một cái nhướng mày bất thường xuất 
hiện khi một người thể hiện hành động nhướng mày dừng lại khá lâu 
ở vị trí nhướng lên. Nếu may mắn thì cái nhướng mày bất thường 
này sẽ bị xem là không thân thiện, còn không may thì nó sẽ bị xem là 
một hành động đáng sợ. Nếu bạn nhìn thấy hoặc thể hiện hành động 
nhướng mày bất thường thì nó sẽ bị nhìn nhận là tín hiệu thù địch, và 
tương tự vẻ phòng bị trong vô thức, nó sẽ không có lợi trong tương 
tác xã hội cũng như trong việc kết bạn.
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M

phải động nhướng cũng hiệu bạn
Một dụ về động nhướng bất thường được minh họa ở

dưới. thực tế, một cái nhướng bất thường uất hiện i 
một người thể hiện động nhướng dừng lại lâu ở vị nhướn

ếu a ắ i ướn ấ ườn ẽ bị
iện, a ẽ bị một độn đá sợ ếu 

ạ hấy ặc hể iệ độn ướn ấ ườn ẽ ị 
hậ iệu đị , tươn tự vẻ bị ứ , ẽ 

lợi tươn ội ũn ư iệc kế ạ

Hành động nhướng mày bất thường



VỀ CÁC TÁC GIẢ

 TIẾN SĨ JOHN R. “JACK” SCHAFER là một nhà tâm lý, giáo sư, 
chuyên viên tư vấn tình báo và cựu đặc vụ FBI. Tiến sĩ Schafer đã có 15 

năm hoạt động trong lĩnh vực điều tra chống tình báo và chống khủng 
bố, cũng như 7 năm làm chuyên gia phân tích hành vi cho Chương trình 
Phân tích Hành vi thuộc Bộ phận Bảo an Quốc gia của FBI. Ông xây dựng 
các phương pháp chiêu mộ gián điệp, thẩm vấn kẻ khủng bố và đào tạo 
điệp viên về nghệ thuật thuyết phục và thẩm vấn. Tiến sĩ Schafer viết 
bài cho tạp chí online Psychology Today, là tác giả và đồng tác giả của 6 

quyển sách và vô số bài báo trên các tạp chí chuyên ngành và phổ biến. 
Ông là giáo sư Khoa Chấp Pháp và Tư Pháp Hình Sự tại Đại học Western 
Illinois.

 MARVIN KARLINS nhận bằng Tiến sĩ Tâm lý học tại Đại học 
Princeton và hiện là Giáo sư môn Quản trị tại Khoa Quản trị Kinh doanh 

của Đại học South Florida. Tiến sĩ Karlins là tư vấn viên quốc tế chuyên 

về các vấn đề tương tác cá nhân hiệu quả, đồng thời là tác giả của 24 

quyển sách, bao gồm hai tác phẩm bán chạy trong nước, What Every 

BODY Is Saying và It’s a Jungle in There. Ông sống tại Riverview, bang 

Florida, cùng với vợ Edyth và con gái Amber.
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