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Lời cảm ơn 
 

Trong xã hội phát triển như hiện nay giao tiếp là điều không thể thiếu trong 

tất cả các hoạt động của đời sống. Nó trở thành một hình thức tâm lí giữa con người 

với nhau. Hơn thế nữa, con người không dừng ở mức độ giao tiếp thông thường mà 

luôn muốn tạo được sự thu hút chú ý của người khác. 

Với mong muốn tìm hiểu thực tế khả năng đặc biệt này của con người, hy 

vọng góp phần nhỏ bé của mình để làm sáng tỏ vấn đề tưởng chừng như rất quen 

thuộc này tôi đã quyết định lựa chọn đề tài “Tạo sự thu hút chú ý của khán thính 

giả”. Sau một thời gian nghiên cứu tìm hiểu, tới hôm nay đề tài đã được hoàn thành.  

Điều đầu tiên, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới các thầy cô đang giảng dạy tại 

Khoa Kinh Tế- Luật- Ngoại Ngữ của trường ĐH Trà Vinh. Đặt biệt, là thầy Trương 

Tấn Tài đã trực tiếp hướng dẫn giúp đỡ tận tình để đề tài được hoàn thành. Qua đó, 

cũng xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới thầy vì đã nhiệt tình giúp đỡ tôi trong quá trình 

kiểm tra, đánh giá, đồng thời cũng đã thẳng thắn đóng góp những ý kiến hết sức cần 

thiết và quý báu để giúp tôi sớm hoàn tất đề tài. 

Tất cả những nội dung mà tôi trình bày trong đề tài này có thể còn chưa đầy 

đủ, thậm chí là có đôi chỗ chưa thật chính xác về một vấn đề đầy tính phức tạp. Bởi 

vậy một lần nữa rất mong có được sự đóng góp ý kiến nhận xét của thầy và các bạn 

để đề tài hoàn thiện hơn. 

 

Xin chân thành cảm ơn! 
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I.LỜI MỞ ĐẦU 

1.Lí do chọn đề tài 

       Xã hội hiện nay ngày càng phát triển vì thế vấn đề giao tiếp cũng ngày được 

nhiều người quan tâm chú trọng. Giao tiếp là sự biểu hiện của các mối quan hệ xã 

hội mà mọi người đều phải tham gia. Dù bạn là ai, là học giả, công chức nhà nước, 

nhà kinh doanh, nghệ sĩ, hay người dân bình thường, khi còn sống trên thế giới 

này, bạn luôn phải giao tiếp với đủ hạng người ở xung quanh bạn hay nói cách 

khác họ chính là khán thính giả của cuộc đời bạn. Vì vậy, giao tiếp chính là chìa 

khóa, là bước đầu cơ bản tạo nên sự thu hút chú ý của khán thính giả. 

      Sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế xã hội hiện nay đã dẫn đến những 

sắp xếp và tổ chức mới rất quan trọng về giao tiếp giữa người với người. Do vậy 

cách giao tiếp như thế nào để tạo sự thu hút là vấn đề cần phải bàn đối với mỗi 

người ở thời hiện đại. Tạo nên sự thu hút chú ý từ người khác là vấn đề không dễ 

nó giống như công việc chỉnh âm của một DJ, cần phải thu hút người khác bằng sự 

đam mê và phong thái thực sự của mình. 

      Vậy điều gì đã khiến một số người có thể khiến người khác phải suy nghĩ và 

làm khác với những gì trước đó họ đã lên kế hoạch? 

       Với những lí do trên đã thôi thúc tôi thực hiện đề tài “TẠO SỰ THU HÚT 

CHÚ Ý CỦA KHÁN THÍNH GIẢ” nhằm góp phần làm sáng tỏ phần nào nhu cầu 

thiết yếu trong vấn đề giao tiếp để tạo được sự thu hút của mọi người. 

 2.Tính nhân văn 

 Qua đây sẽ giúp cho các bạn thấy được sức hút cá nhân mang đến rất nhiều lợi 

thế: Lời nói của bạn có giá trị hơn vì bạn nhận được nhiều tin tưởng hơn, được 

nhiều sự hỗ trợ từ cộng sự hơn. Bạn sẽ còn biết được nghệ thuật thu hút phải xuất 

phát từ cá tính của bạn chứ không phải sự giả tạo. Từ đó cho thấy lịch sự trong khi 



giao tiếp, tôn trọng mọi người và có lòng tự trọng với bản thân mình, bạn sẽ xây 

dựng được một hình ảnh cá nhân tích cực, hấp dẫn và có thiện cảm trong lòng 

khán thính giả của mình hơn. 

II.NỘI DUNG 

1.KHÁI NIỆM 

      Sự thu hút, có thể hiểu là sự lôi cuốn, làm dồn mọi sự chú ý vào, Ví dụ một 

vấn đề có sức thu hút mạnh mẽ tức là vấn đề đó lôi cuốn và kéo mọi người chú ý, 

một phong trào thu hút thì được đông đảo quần chúng tham gia. Thu hút hoả lực 

về phía mình cũng là một dạng thu hút, nhằm khiến cho đối phương tập trung sang 

một hướng, nhưng ở hướng khác, quân mình âm thầm hành động. 

Hiểu một cách đơn giản hơn, thu hút có nghĩa là hấp dẫn, lôi cuốn người khác. 

2.TỰ THIẾT KẾ XÂY DỰNG HÌNH TƯỢNG NỔI BẬT CHO BẢN THÂN 

      Làm thế nào để trở thành một người có sức lôi cuốn, thu hút, hấp dẫn đám 

đông theo mình? 

Hãy nghiên cứu thu hút một người thôi, để làm căn bản. 

Làm thế nào để một cậu thu hút một cô? Diện đẹp? nhảy đầm giỏi? Ăn nói lưu 

loát? Khoe tài?... 

Làm thế nào để một người hàng xóm thu hút người hàng xóm cạnh mình, dù 

người đó là ai, nam hay nữ, già hay trẻ? Các bạn, cách căn bản nhất để làm người 

khác quý bạn, yêu bạn, là bạn yêu họ, xư cử với họ bằng các cử chỉ, lời nói, hành 

động tỏ ra là bạn quý trọng, yêu mến họ. Quan tâm đến họ, và biểu lộ mối quan 

tâm đó bằng các thăm hỏi chăm sóc, nhất là khi họ đau ốm. Khi nói chuyện với họ 

thì quan tâm về nghe chuyện của họ, và cảm xúc cùa họ, hơn là nói chuyện  

của mình và cảm xúc của mình. Làm cho họ vui hơn là làm cho mình  

vui. Lo lắng cho thành công và bình an của họ hơn là lo cho mình. Nếu  

bạn trai cư xử với một cô như vậy, có khả năng rất lớn là cô ấy sẽ yêu  



bạn. Và nếu cư xử với ông hàng xóm như vậy, ông ấy sẽ quý bạn. 

      Ngoài ra, để đạt được sự thu hút bạn còn phải quan tâm đến những yếu tố sau 

đây: 

2.1.Tạo ấn tượng tốt đẹp ban đầu với người khác 

      Trong giao tiếp ai cũng muốn gây cho người khác có ấn tượng sâu sắc, làm 

cho đối phương hoặc những người xung quanh nhanh chóng nhớ được mình. 

Muốn làm được điều đó, bạn cần phải gây được sức hấp dẫn, chú ý. Taniru Farich 

- Viện trưởng  Viện Tâm thần học của trường Đại học Y Khoa Sauâygi, đã từng 

nói: “ Gây được sức hấp dẫn không chỉ là làm cho người khác chú ý đến bạn, mà 

còn phải làm cho người khác nhớ đến bạn ”, ông cho rằng, nếu như tuân thủ mấy 

lời khuyên sau đây, bạn có thể gây được ấn tượng sâu sắc với người khác: 

+ Phục trang trên người đẹp, chỉnh tề: Nếu bạn là chàng trai có học vấn thì chớ 

ngại thắt chiếc cà vạt mầu đỏ tươi với bộ âu phục màu trắng. Nếu bạn là một phụ 

nữ trí thức, thì nên quàng một chiếc khăn voan hoa trắng với trang phục mầu đen 

thẫm hoặc tím than. 

+ Nước hoa: Nên chọn loại có hương thơm với mùi thơm đặc biệt riêng. Con 

người ta hầu hết dễ dàng có những phản ứng với hương thơm. Khứu giác của con 

người hết sức thần kỳ, một chút hương thơm từ ngoài đưa tới có thể để lại một ấn 

tượng lâu dài. 

+ Đồ trang sức: Nên đeo thứ làm cho người ta thích thú và khác thường. Ví dụ, 

nếu bạn  là một phụ nữ trí thức thì nên chọn một vòng đeo tai với phong cách độc 

đáo, được chế tạo thủ công. 

+ Tinh thần luôn phấn chấn- Giáo sư Franch nói: “ Nhiều người thường hay tỏ ra 

uể oải tinh thần, mà không biết rằng người ta thường có thiện cảm với những 

người luôn thể hiện một tinh thần phấn chấn ”. Tư thế con người ngay ngắn, chững 

chạc nói chung, sẽ không gây ra cảm giác ngao ngán, chán nản; nó thường biểu lộ 

một tinh thần vững chắc. 



+ Tạo ra được không khí hơi thần bí một chút: Bạn có thể làm một động tác ám thị 

về cá tính của mình, hoặc về việc làm khá hứng thú mà trước đó đã trải qua, tạo ra 

thứ cảm giác khó quên, song không được mượn cớ thốt ra quá sớm. Ví dụ, nếu bạn 

từng làm một bếp trưởng, bạn có thể dẫn đề tài câu chuyện vào việc chế biến món 

ăn, nhưng tuyệt nhiên không tự xưng là đã từng làm bếp trưởng, không nói tuột 

ngay các cách làm món ăn, nhằm có thể tránh làm cho người nghe có ý hỏi đến 

cùng¸để cho họ tăng thêm sự chú ý đến bạn. 

+ Bồi dưỡng một sở thích nào đó, hoặc nắm vững tri thức của một lĩnh vực nào đó. 

Ví dụ, nếu bạn am hiểu nhiều về một thời kỳ nào đó trong lịch sử hoặc “ dã sử” 

gắn một nhân vật nào đó; hoặc như có khả năng sửa chữa xe hơi đều có thể làm 

cho người khác cảm thấy hứng thú đối với bạn. 

+ Nói năng: phải rõ ràng, ngắt quãng đúng chỗ, nhất là ở nơi làm việc, không được 

nói quanh co, lắt léo, dài dòng, dùng những lời lẽ mơ hồ, cũng không được sau 

mỗi câu nói, lại thêm: “ Ông, bà (anh, chị ) rõ chưa? 

- Để trả lời câu hỏi này, một chuyên gia người Mỹ đã nêu lên những lời khuyên 

sau đây: 

   + Phát huy sở trường của bản thân 

Nếu bạn phát huy được sở trường của mình, người khác có thể thích thú bạn và dễ 

dàng cùng hợp tác. Mỗi người trước hết phải tự hiểu mình, nắm vững đặc điểm 

của bản thân, như vẻ mặt bên ngoài, tinh lực, tốc độ nói năng, âm thanh nói cao 

hay thấp, ngữ khí, động tác, cử chỉ của tay, tinh thần và tất cả những năng lực có 

thể hấp dẫn được sự chú ý của người khác. Nên biết rằng, người khác dựa vào 

chính những đặc điểm đó để hình thành những ấn tượng về bạn. Cho nên, khi giao 

tiếp với mọi người phải rất tự tin và hết sức phát huy những sở trường của mình. 

    + Giữ vũng bản sắc riêng của mình 

Người am hiểu nghệ thuật giao tiếp sẽ thấy việc giữ vững bản sắc của riêng mình 

với trạng thái tốt nhất là bí quyết gây được ấn tượng tốt đẹp ở người khác. Dù khi 

chuyện trò thân mật với người ta, hay khi phát biểu diễn thuyết đều phải giữ được 



bản sắc của mình, không được gây cho người khác có cảm giác mình không thành 

thật, bất nhất trong lời nói và việc làm. 

    + Phải giỏi sử dụng thần sắc đôi mắt, ánh mắt. 

Dù chỉ nói chuyện với một người hay khi nói với trăm người, nhất định phải dùng 

đôi mắt hướng vào đối phương. Có một số người lúc đầu nhìn vào bạn, nhưng khi 

mới chỉ nói được vài lời, ánh mắt đã chuyển đi nơi khác. Khi vào ngồi trong một 

căn phòng đông người, phải nhìn xung quanh một cách tự nhiên, mỉm cười đưa 

mắt nhìn tất cả mọi người trong đó, không được tránh ánh nhìn của một ai. Như 

vậy có thể giúp bạn được thoải mái tự nhiên. 

Nụ cười tươi cũng rất quan trọng. Điều tốt nhất của nụ cười tươi tỉnh là sự tiếp xúc 

bằng ánh mắt ôn hòa, tự nhiên, hết sức tránh sự miễn cưỡng giả tạo. 

    + Tập trung tinh lực 

Tinh lực tập trung như thế nào? Một chuyên gia nói: “ Trước khi đến gặp một 

người khác tôi thường ngồi yên lặng một chút để tạp trung tư tưởng, sau đó hít thở 

sâu một chút. Tôi suy nghĩ một lúc về cuộc gặp lần này- mục đích của tôi và mục 

đích của  họ. Có khi tôi thong thả bước đi mấy phút, làm cho nhịp tim đập hơi 

nhanh. Như vậy, lúc bước vào cửa sẽ không nghỉ tới mình nữa. Tập trung toàn bộ 

sự chú ý vào đối phương mà tôi gặp, sẽ tìm ra được những điều ở họ đáng được tôi 

hoan nghênh”. 

    + Thái độ khẳng định 

Thái độ khẳng định rất quạn trọng. Chúng ta thường thấy một số người khi nói 

chuyện tiếng nói cứ nhỏ dần, thậm chí còn lấy tay che miệng. Không ai muốn chơi 

bời, giao tiếp với những người có thái độ rụt rè, e ngại; trầm tĩnh là cần thiết, cũng 

có thể cẩn thận một chút, song nhất thiết không được rụt rè, e ngại. 

    + Tâm tính cởi mở 

Muốn làm cho người khác dễ chịu, cởi mở, bản thân bạn trước hết phải cởi mở, 

dịu dàng. Dù gặp phải chuyện nghiêm trọng đến đâu cũng phải cố gắng cởi mở về 

tâm lý. Hãy học sự hài hước một chút, không nên lúc nào cũng mang bộ mặt 



nghiêm nghị, lạnh tanh, hoặc làm ra vẻ đau buồn. Nếu giữ vẻ mặt như vậy, khán 

giả của bạn cảm thấy chán ghét bạn. 

Tóm lại, không được bổng dưng thay đổi tính cách của mình, không được phô bài 

thái độ giả tạo. Chỉ cần giữ được bản sắc riêng của mình- với trạng thái đẹp nhát- 

là đủ. 

2.2. Tìm cách giành được nhiều “ nhân duyên ” với người khác 

      Trong giao tiếp với mọi người ai cũng muốn gây được những ấn tượng tốt đẹp 

với người khác, có được những “ nhân duyên” tốt. “ Nhân duyên” của một con 

người tốt hay xấu được phản ánh trực tiếp bởi năng lực và trình độ khi xử lý 

những quan hệ giao tiếp của người ấy. Thế thì, phải làm thế nào để giành được 

nhiều “ nhân duyên” tốt? 

- Đối xử thành thực với người khác: 

Đức tính tốt đẹp, để xử thế trên đời là phải giữ được lòng thành thực. Những hành 

vi giả tạo và tiền hậu bất nhất sẽ bị người ta lảng tránh. Thành thực là nguyên tắc 

hàng đầu giúp cho bạn giành được những “ nhân duyên” tốt đẹp. 

- Trước sau giữ vững chữ “ tín”: 

Giữ vững chữ “ tín” là đức tính tốt đẹp làm người ta kính phục. Người ta thường 

nói chữ “ tín” để biểu đạt sự tôn kính đối với người khác. Xưa nay những người 

nói mà không giữ được lời đều bị người ta quở trách. Khi một người nào đó sai 

hẹn đến chậm, tất cả những ai phải đợi chờ người ấy đều có thể cho rằng đó là một 

hành vi vô lễ, trừ khi xảy ra một sự kiện nào đó ngoài ý muốn, nếu không, không 

sao bào chữa bằng một lý do nào khác cho sự đến chậm hoặc sai hẹn của mình. 

Nếu quả là xảy ra một việc ngoài ý muốn, ví dụ đột nhiên bị nhức đầu hoặc có 

khách không thể không tiếp, thì phải tìm mọi cách để thông báo cho đối phương 

hủy bỏ buổi hẹn gặp nếu hẹn gặp sau thì phải giữ vững chữ “ tín”. 

- Đối đãi nhiệt tình, giàu tình người: 

Vui lòng giúp đỡ người khác khi họ có khó khăn, giúp đỡ bằng mọi khả năng. 

- Nhất thiết phải tránh sự tự khoe mình: 



Trong xã giao phải khiêm tốn, không được luôn luôn khoe khoang sở trường của 

mình, hay khoe mẽ thành tựu của mình trước mặt người khác. Nếu ai hễ có dịp lại 

nói về sở trường của mình thì vô hình trung đã hạ thấp người khác, tự dề cao 

mình, kết cục sẽ bị người khác coi thường. 

- Chú ý giữ gìn danh dự của mình: 

phải chú ý để làm sao mình có được thanh danh tốt và tìm mọi cách giữ gìn, không 

được vì những lợi ích trước mắt mà làm bại hoại danh dự và thanh danh của mình.  

2.3.Tạo vẻ bên ngoài hấp dẫn, trang phục ưa nhìn, không phản cảm 

       Làm thế nào để gây ấn tượng tốt đẹp ở người khác? Lời nói, cử chỉ cố nhiên 

rất quan trọng, song nhất thiết không được coi thường trang phục như người ta vẫn 

nói “người đẹp vì lụa, ngựa đẹp vì yên cương”. Nghệ thuật trang phục có thể phản 

ánh trực tiếp sự tu dưỡng cá tính và tâm lí của mỗi con người. Nó có thể đến trước 

một bước trong nhận thức của người khác hoặc đi trước cả tài hoa của bạn, làm 

cho người khác thấy rõ bạn là nhân vật loại nào. Do đó, phải chịu “đầu tư” một 

chút về mặt này, làm được như vậy có thể là một sự làm chơi ăn thật. 

      Trước hết phải nói về nghệ thuật phối hợp màu sắc. Màu sắc hài hòa là một 

trong những nhân tố quan trọng cấu thành vẻ đẹp của trang phục. Mỗi người đều 

có “gu” của mình trong việc lựa chọn màu sắc. Qua việc lựa chọn màu ta có thể 

biết tính cách, sở thích, thói quen nghề nghiệp, tuổi tác của mỗi người. Nói về sự 

hài hòa của trang phục, thì sự hài hòa của cả một chỉnh thể là đẹp. Các nhà tâm lí 

học qua nghiên cứu đã chứng tỏ rằng, màu sắc có thể làm cho con người thay đổi, 

có ảnh hưởng lớn đến tâm lí người khác. Nói chung, màu đỏ thì mãnh liệt, màu da 

cam thì phấn chấn, màu vàng thì sáng sủa, màu xanh thì tươi mát, màu đen thì 

trầm tĩnh, màu lam thì trang trọng, màu tím thì thần bí, màu trắng thì thuần khiết. 

Dùng màu nóng làm chủ đạo có thể gây nên sự hưng phấn của ta, màu sắc đưa lại 

tinh thần mãnh liệt được coi là “màu sắc tích cực”. Dùng màu lạnh làm chủ đạo sẽ 

làm cho ta trầm tĩnh, được coi là “màu sắc tiêu cực”.Vì vậy ta phải biết phối hợp 

màu sắc sao cho hài hòa và thuận mắt là được. 



       Ngoài ra, cần phải kỹ càng đối với yêu cầu về kiểu dáng, vừa phải thích hợp 

với thể hình con người, vừa phải thống nhất với phong cách của bản thân. Nếu 

muốn áo quần biểu thị sự trầm lắng, tao nhã, thì kiểu dáng ngắn gọn với những 

chất liệu cao cấp, nhất định sẽ đạt được những hiệu quả vừa ý. Nếu một bộ quần 

áo gồm quá nhiều màu sắc hỗn tạp, hoặc sử dụng những kiểu quá ư phức tạp, có 

thể làm cho người khác mệt mỏi chứ không thoải mái, tự nhiên.Trang phục có 

những đường viền hoa, nhiều loại vân hoa dày đặc sẽ làm cho người ta cảm thấy 

như “tính khí tiểu nhân” vậy. 

Sử dụng trang phục cũng phải xem xét cả thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Trang phục 

phù hợp có thể luôn cùng bạn giành thắng lợi trong công việc. Trong những hoàn 

cảnh công tác chính thức, tất nhiên phải lựa chọn bộ quần áo và trang sức sang 

trọng, nhã nhặn. Một người trong lúc bình thường có thể phục sức một cách tùy ý, 

không cần tô điểm gì, nhưng trong xã giao trang trọng thì không nên như vậy, bởi 

vì phục sức tùy tiện như vậy có thể gây cho người ta cái cảm giác không được 

kính trọng. Ngược lại, trong những trường hợp xã giao nhẹ nhàng, vui nhộn, hoặc 

trong hoạt động thể dục thể thao vui khỏe cá nhân có thể lựa chọn những phục sức 

có kiểu dáng tùy ý, làm cho người khác cảm thấy thoải mái là được. 

3.XÂY DỰNG HÌNH TƯỢNG MỘT NGƯỜI THÀNH CÔNG 

3.1.Đặt một tên gọi nổi bật 

     Tên gọi có ảnh hưởng rất lớn tới hình tượng bản thân. Khi lần đầu nghe thấy 

tên một người nào đó mỗi người đều có những phản ứng khác nhau. Phản ứng này 

có thể bắt nguồn từ sự phát âm tên người ấy hoặc do liên tưởng tâm lí của người 

nghe. Song, có thể khẳng định một đều rằng, riêng chỉ nghe tên gọi thôi đã thoáng 

hiện lên một hình tượng trong đầu óc người ta rồi. 

     Để chứng minh điều này, một học giả đã làm một thí nghiệm. Vị học giả này đã 

hỏi riêng 20 người đàn ông rằng họ có muốn đi gặp một nữ thư kí tên là Lí Đại 

Triết hay không? Kết quả 12 người trả lời, bận việc không thể đi được. Một tháng 

sau vị học giả này lại hỏi họ có muốn gặp một nữ thư kí tên là Trương Tiểu Hồng 



hay không, thì 18 vị trong đó tỏ ra rất hứng thú, có nguyện vọng muốn tìm hiểu về 

cô ta. Thật ra , cô thư kí Lí Đại Triết đẹp hơn cô Trương nhiều, nhưng vì tên cô ta 

làm cho người ta nghỉ đến hình ảnh mọt người phụ nữ khô cứng thiếu hấp dẫn nên 

những người đàn ông được hỏi không muốn gặp. 

     Vì tên gọi có thể mang lại những ấn tượng tốt, tình cảm đẹp hoặc không được 

ưa chuộng cho nên, trong những năm gần đây, các ca sĩ hay diễn viên rất chú trọng 

việc nghệ danh sao cho ấn tượng để khán giả dễ nghe và dễ nhớ. 

3.2. Kiên trì giữ nguyên tắc “chữ tín” 

       Giữ nguyên tắc chữ tín là điều đã nói ra nhất định phải làm đúng. Mới nghe, 

điều này có vẻ rất đơn giản và hợp lý, nhưng rất nhiều người lại không làm được. 

       Thất hứa là một việc làm cực kì đáng xấu hổ, bạn nhất định phải tránh xa như 

một bệnh dịch. 

        Nếu muốn sáng lập sự nghiệp lâu dài và giàu sang bạn phải chuẩn bị tư tưởng 

hợp tác lâu dài với người khác. Những sản phẩm của bạn, cộng với năng lực thực 

hiện việc giữ vững chữ “tín”, sẽ quyết định bạn có thể thành công lâu dài trong 

mọi lĩnh vực hay không. Nếu bạn muốn làm cho sự nghiệp cường thịnh lâu dài, 

không bị sa sút, thì bạn nhất định phải xây dựng  nên một hình ảnh như vậy cho 

mình. 

3.3. Hoạt động xuất sắc sẽ tạo ra vị thế thành công hơn 

      Lẽ tất nhiên, phương pháp tốt nhất để xây dựng hình tượng thành công là tạo 

ra thành tích hoạt động nổi bật. Biểu hiện kiệt xuất của bạn là thanh danh trong 

việc mang lại biểu hiện đó, sẽ làm cho mọi người biết rằng bạn là người giỏi 

dường nảo và người ta sẽ ghi nhận thành công của bạn. Nếu bạn thấy một vận 

động viên bóng rổ ném bóng ngon lành tựa như rót rượu ra uống, bạn sẽ nhận định 

anh ta là một tuyển thủ lành nghề. Khi mọi người thấy bạn có những biểu hiện 

vượt trội trong lĩnh vực mà bạn làm việc, họ cũng không thể hoài nghi về trình độ 

chuyên môn của bạn. 



      Nếu như bạn vừa mới bắt tay làm một công việc mới, hoặc tuy đã trãi qua 

những công việc của bạn còn quá ít ỏi thì ngược lại, phải làm cho họ có ấn tượng 

là bạn lúc nào cũng vẫn “đầy ắp công việc trong thời gian biểu”. 

      Vận dụng nguyên tắc “thai nghén thành công cho sự thành công mới’ với kĩ 

xảo tạo ra hình tượng của sự thành công là: có cái vẻ bề ngoài rất thành công. Nếu 

như cổ áo sơ mi của bạn cũ rách, giầy da cấu bẩn tồi tàn, kiểu cổ áo vét đã lỗi thời, 

ca vát cũng chẳng sạch sẽ gì, thì bạn có cố gắng xây dựng mình thành người thành 

công như thế nào đi chăng nữa cũng chỉ toi công mà thôi. 

       Nguyên tắc “thai nghén thành công cho sự thành công mới” yêu cầu vận dụng 

một số việc có thể nâng cao hình tượng của bạn, như việc trang trí văn phòng của 

bạn. Học vị, giấy chúng chỉ học thuật và những thứ tương tự đều có thể nói một 

cách xác thực với những khách hàng chính của bạn rằng, bạn là người xuất sắc 

nhường nào. Những huân huy chương, bằng khen cũng có hiệu quả tương tự. 

3.4. Sinh hoạt giới tính nghiêm túc sẽ giúp bạn xây dựng được ấn 
tượng thành công 

      Ngày nay, không ít người có ý tạo ra một ấn tượng để mọi người cho rằng họ 

rất nghiêm túc về mặt tính dục. Song, nếu bạn cho rằng dựa vào cái phong lưu tao 

nhã của mình để mọi người tin rằng mình xứng đáng là một thương nhân hoặc một 

chuyên gia, thì bạn đã lầm. Quả thật, có nhiều đáng mày râu cho rằng, nói với 

đồng sự hoặc đối tác chính của mình rằng họ đã từng chinh phục được bao nhiêu 

thiếu nữ, thì có thể để lại đối phương những ấn tượng sâu sắc. Một số vị còn sử 

dụng lối đưa tình với các đối tác là phụ nữ đến đàm luận về công việc, thậm chí 

còn dám phóng túng với những vị khách hàng đó nữa. Dựa vào những thủ đoạn 

trong tình cảm như vậy cũng có thể giành được chút lợi ích trong thời gian ngắn. 

Song có thể khẳng định hành vi ấy không xứng đáng với thân phận, sẽ phá hoại 

nghiêm trọng hình tượng lâu dài của bạn. 

      Một vấn đề quan trọng là phải nhận thức trong nhiều trường hợp, tính dục là 

vấn đề cấm kị và phải thận trọng. Một người đàn ông có thể là ước mơ về tính dục 



đối với những người đàn ông khác. Nhưng trên thực tế, họ đồng thời lại cho rằng 

người đàn ông ấy đáng khinh bỉ và không đáng tin. Bởi vì việc hành động trong 

vấn đề tính dục một cách khinh suất, làm cho người khác biết rằng anh ta chỉ là 

một tên cướp hoa ghẹo nguyệt. Trước con mắt mọi người, điều đó chỉ tỏ rõ anh ta 

nhắc lại là kẽ háo khát cái thú vui hạ đẳng. Xin nhắc lại một chút, tính cách như 

vậy chỉ tỏ rõ anh ta là người không đáng tin cậy, mà còn có thể khiến người khác 

cho rằng anh ta vô đạo đức, đặc biệt nếu người ấy đã kết hôn. 

3.5.Hãy thêm tính hài hước trong hình tượng của bạn  

      Có được tính hài hước không những có thể mang lại những lợi ích lớn cho sự 

nghiệp của bạn, mà còn có thể làm cho công việc của bạn có thêm niềm vui. Hài 

hước có thề giải tỏ được sự căng thắng, tạo ra một không khí làm việc vui vẻ thoải 

mái, từ đó làm cho sự nghiệp càng thành công hơn. Như vậy hài hước là một nhân 

tố của xây dựng hình tượng thành công. 

 Mỗi khi đứng trước một công việc cần phải suy nghĩ, lựa chọn, tuyệt đa số người 

ta đều muốn làm bạn với người có tính hài hước. 

Khi bàn về tính hài hước, cần phải nhấn mạnh chỉ có thể vận dụng đúng chỗ giống 

như bất cứ một vấn đề nào khác. Trong những tình huống thông thường, tính hài 

hước quả là có thể giúp cho bạn giải tỏ được sự căng thẳng, nhưng trong một số 

trường hợp cụ thể, nó có thể gây tác dụng ngược lại. Đề trách điều này cần phải 

nắm vững “dấu hiệu bốc lửa”, nếu không, có thể trở thành vô duyên. Ví dụ, khi 

công việc ca hát của bạn đang xuống dốc, bạn sẽ không muốn nghe câu chuyện 

đùa của một đồng nghiệp về việc ai đó bị khán giả tẩy chay đâu. 

Trong xã hội ngày nay, rất nhiều người thoái chí nản lòng, tinh thần suy sụp. 

Những áp lực tinh thần phổ biến hơn nhiều so với bất cứ thời kì nào xưa kia, cho 

nên, sự hài hước thường là biện pháp tốt nhất để làm dịu những tình huống gây 

cấn căng thẳng. Nếu như bạn có tính hài hước thì nhất định phải phát huy nó, bởi 

vì không có gì phải nghi ngờ, đó là một phẩm chất ưu việt, người ta có thể vì thế 

mà vui lòng cùng làm việc với bạn. 



3.6. Hợp tác với người thành công để tăng thêm hình tượng của bạn 

Lựa chọn đối tác có ảnh hưởng cực lớn đối với hình tượng của bạn. Điều này 

không có nghĩa đòi hỏi bạn vứt bỏ hết những người bạn không có lợi đối với hình 

tượng của mình. Nhưng chơi bời với những người như thế nào thì quả thực nên 

cân nhắc vì nó quan hệ đến hình tượng của bạn- “ Súc vật hợp thành đàn, người 

chia thành nhóm”, “ Sống với chó, tất gây tai họa”- Hai câu tục ngữ này đâu phải 

là không có căn cứ. Đó là những câu tục ngữ vô cùng chính xác. Ví dụ, nếu bạn có 

một số bạn bè có địa vị và nổi tiếng thành công, mọi người sẽ nghĩ: “ Anh ta nhất 

định là người có bản lĩnh. Nếu không, sao lại có thể cùng chơi với những người 

như thế được”. Nếu bạn bè của bạn toàn những người thất bại, dù không gây ra 

những tổn hại nghiêm trọng cho hình tượng của bạn, song nó cũng không thể 

mang lại ảnh hưởng tích cực đối với bạn được. Thêm nữa, ở công ty suốt ngày bạn 

chơi bời ầm ỹ với những người thanh danh chẳng tốt đẹp gì, thì ảnh hưởng của bạn 

trong công ty nhất định bị tổn hại. Lưu ý, bạn là người trong tình trạng đó, muốn 

tạo dựng được hình tượng tốt hơn, cần phải thay đổi bạn bè. Hơn nữa, phải phân 

biệt rõ trong số những người hợp tác với mình, ai là người có lợi, ai là người có 

hại trong việc tạo dựng hình tượng của mình. 

3.7. Giao tiếp với những nhân vật kiệt xuất, người đời có thể coi bạn 
là nhân vật không phải tầm thường 

     Nếu bạn bè của bạn là người xuất sắc siêu việt thì người khác có thể cho rằng 

đại thể là người như vậy, hoặc sớm muộn  bạn cũng sẽ trở thành người như vậy. 

Chính vì thế, cái “ mác” tri thức mới được các bậc phụ huynh ngưỡng vọng, mong 

con hóa rồng. Quả thật, nếu bạn có thể mời một người khách đến câu lạc bộ của 

những người có “ nhãn” tri thức ăn một bữa cơm trưa, hoặc có thể “tiết lộ” một 

mẫu tin đẹp để người khác biết rằng, bạn đã giao thiệp đi lại với thành viên của đại 

gia tộc nào đó, thì có thể đó là một nhân tố tốt lành đối với sự thành công trong sự 

nghiệp của bạn. 

 



III.KẾT LUẬN 
Khi bạn yêu từng người và mọi người thật sự tồn tại trong lòng bạn, thì tư  

duy, lời nói, cử chỉ và hành động của bạn sẽ biết cách tập trung vào tình  

yêu đó, suy tư về nó, và biểu lộ nó ra ngoài.  Những điều bạn “hướng đến” người 

khác vì tình yêu chân thật của bạn chính là điều “thu hút” họ vào bạn.  

Có nghĩa là, bạn không hề cố gắng “thu hút” ai cả. Bạn chỉ thật sự chăm  

lo yêu mến mọi người, và tình yêu đó làm việc “thu hút” người ta vào bạn. Thu 

hút là kết quả của tình yêu của bạn, không phải là một chủ ý ban đầu.  

Tình yêu này chính là từ “nhân ái” chúng ta đã lập lại thường xuyên trong 3 điều 

căn bản của tư duy tích cực: “khiêm tốn, thành thật và nhân ái”. 

Tóm lại, bạn muốn thu hút mọi người, muốn mọi người tin yêu hăng hái đi theo 

con  đường bạn vạch  ra. Thế thì hãy yêu họ thật lòng bằng chính tình yêu của bạn, 

nó sẽ dẫn dắt họ theo bạn suốt cuộc hành trình. Thiếu tình yêu này, nếu bạn có tài 

giỏi đến đâu thì cũng không được ai quan tâm chú ý đên bạn và đều đó đồng nghĩa 

với thất bại trước mắt. 
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