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Dưới đây là những điều phụ nữ thông minh cần tránh phạm phải nếu muốn 

buộc chặt trái tim người đàn ông mình yêu và giữ mối quan hệ luôn bền chặt. 

Cấm cản mọi mối quan hệ bên ngoài của chàng 
Đây là sai lầm mà nhiều phụ nữ mắc phải. Không người đàn ông nào muốn vì 

một người phụ nữ mà bỏ đi tất cả các mối quan hệ bên ngoài.  

Chưa kể đến việc trên thực tế bạn cũng không thể cấm cản tất cả các mối quan 

hệ của chàng. Để biết cách cư xử cho đúng, bạn hãy đặt mình vào vị trí của anh ấy. 

Bên cạnh đó, bạn cũng không nên quá khắt khe khi thấy chàng tỏ ra chú ý đến 

những người phụ nữ đẹp. Việc nam giới bị thu hút tự nhiên bởi những cô nàng nóng 

bỏng là điều hết sức bình thường.  

Nhưng điều đó không có nghĩa đàn ông dễ dàng bị cám dỗ và sẵn sàng vứt bỏ 

tất cả để chạy theo những cái mới. Họ cũng biết cảm nhận cái đẹp không chỉ ở ngoài 

mà còn ở bên trong tâm hồn của người phụ nữ.  

Chỉ cần trong mắt chàng mình là người đẹp nhất thì dù không hoàn mĩ như 

những cô gái khác, bạn vẫn có thể buộc chặt trái tim chàng. 

Buộc chàng từ bỏ đam mê và sở thích cá nhân 
Nếu người ấy luôn ủng hộ ước mơ, niềm đam mê, sở thích riêng của bạn, thì tại 

sao bạn lại buộc anh ấy từ bỏ những điều mình thích?  

Có thể những sở thích của chàng sẽ khiến bạn khó chịu và lãng phí tiền bạc 

thời gian nhưng đừng nặng lời hay vội vã ép buộc người ấy phải từ bỏ chúng.  

Để có một mối quan hệ tốt đẹp, hai người cần phải ở bên nhau, chia sẻ với 

nhau mọi chuyện. Người ấy chắc chắn sẽ rất vui vì sự tin tưởng và ủng hộ của bạn. 

Bắt chàng thay đổi để phù hợp với mong muốn cá nhân của bạn 
Phẩm chất, cá tính của chàng chính là những nét hấp dẫn, thu hút bạn khi cả 

hai mới quen nhau. Vì vậy, một phụ nữ thông minh là người không bao giờ buộc 

người yêu thay đổi như bản thân mong muốn. Mỗi người đều có mặt xấu, mặt mạnh 

và bản thân bạn cũng vậy.  

Nếu có thể, hãy kiên nhẫn và dành thời gian góp ý để người ấy tự xem xét lại 

bản thân và sửa đổi dần. Bạn không nên buộc chàng phải thay đổi hoàn toàn, trở 

thành người như bạn mong muốn. 

Bắt chàng phải có cùng sở thích với mình 
Việc hợp nhau về sở thích, cá tính không phải lúc nào cũng giúp mối quan hệ 

thêm lâu dài. Đừng bắt chàng phải có chung sở thích với mình bởi đó ai cũng có 

những thú vui cá nhân.  

Ngoài ra, sẽ thật không công bằng với chàng nếu bạn cố gắng ép buộc người ấy 

phải làm theo những gì mình thích.  

Tôn trọng những thú vui, đam mê, sở thích của nhau thay vì ích kỉ bắt đối 

phương thay đổi theo mình sẽ không hủy hoại mà thậm chí còn giúp mối quan hệ của 

bạn thêm bền chặt và lâu dài. 



 
Ảnh minh họa 

Chàng không ủng hộ là giận dỗi 

Lắng nghe, chia sẻ là điều rất cần thiết để duy trì mối quan hệ lâu dài. Tuy 

nhiên, nam giới sẽ có nhiều suy nghĩ trái triều và nhìn nhận vấn đề trên nhiều khía 

cạnh khác nhau. 

Khác với lúc tâm sự cùng bạn bè, chàng có thể sẽ không đồng ý với quan điểm 

được đặt ra thay vì hùa theo bạn. Khi gặp phải trường hợp này, đừng dễ dàng nổi 

giận.  

Việc bắt người yêu phải luôn đồng tình với mình là điều không thực tế. Đôi 

khi, những lời khuyên của chàng có thể giúp bạn nhận ra những sai lầm của bản thân 

và giải quyết vấn đề nhanh chóng hơn. 

Chiếm dụng quá nhiều thời gian của chàng 
Khi đã yêu, bạn sẽ muốn dành tất cả thời gian bên "người ấy". Tuy nhiên, cuộc 

sống của chàng xoay quanh rất nhiều thứ chứ không chỉ riêng mình bạn. Dù yêu bạn, 

anh ấy vẫn cần có những thời gian dành riêng cho mình và những mối quan hệ như 

bạn bè, đồng nghiệp, gia đình.  

Thay vì bắt chàng dành toàn bộ thời gian trống cho mình, hãy cùng chàng gặp 

gỡ những người đó. Đây là cách giúp mối quan hệ của bạn thêm bền vững và cũng là 

dịp để bạn hiểu rõ hơn về chàng. 
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