
  



Cám ơn bạn đã mua sản phẩm của tôi. 
 
Người ta có câu “Đàn ông đến từ sao hoả, phụ nữ đến từ ... một ngôi sao xa xa 
không phải sao hoả!”.  
 
Cuốn từ điển này sẽ là thông dịch viên giữa hai giống loài này :). 
 
Sản phẩm này sẽ thường xuyên được cập nhật và bạn sẽ là người đầu tiên 
được nhận những bản cập nhật của tôi. 
 
Bạn có thể xem một sản phẩm tuyệt vời khác của tôi tại: 
http://thanchuchinhphuc.com 
 
Hãy kết bạn với tôi tại Facebook: http://facebook.com/maivuhuong  
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1. Cô ấy bảo “Anh có thích ăn 
chè không?” 
=> Nghĩa là: “Em thích ăn chè, 
anh có đưa em đi ăn chè không 
thì bảo” 
=> Hành động: đưa cô ấy đi ăn 
chè 
 
 
2. Rủ đi chơi, cô ấy bảo “Em 
không đi được đâu...” và nhìn 
lưỡng lự. 
=> Nghĩa là: “Em cũng thích đi 
nhưng anh chưa rủ em đủ 
thuyết phục. Cố lại xem nào!” 
=> Hành động: năn nỉ cô ấy 
thêm 2 lần nữa 
 
  



3. Giận nhau, cô ấy bảo “Anh đi 
đi!” 
=> Nghĩa là: “Bước lại ngay đây 
và ôm em đi” 
=> Hành động: Bước lại và ôm 
cô ấy vào lòng 
 
 
 
4. Cô ấy hỏi: “Anh thấy em đi 
đôi giày đen hay giầy đỏ đẹp 
hơn” 
=> Nghĩa là “Em đã quyết đôi 
nào đẹp hơn rồi, chỉ hỏi anh để 
xác nhận lại thôi! Nhưng anh 
mà nói khác ý em là em sẽ giận 
đấy!” 
=> Hành động: trả lời “em thích 
đôi nào hơn hả em yêu?” 
 



5. Cô ấy bảo: “Cô gái kia xinh 
nhỉ!” 
=> Nghĩa là “Thử xem anh có 
yêu em không nào!” 
=> Hành động: trả lời “Làm sao 
xinh bằng em!” 
 
 
6. Cô ấy bảo: “Liệu mình sẽ yêu 
nhau đến bao giờ nhỉ?” 
=> Nghĩa là “Anh nói gì đó lãng 
mạn xem nào!” 
=> Hành động: trả lời “Đến khi 
nào anh vẫn có thể yêu!” 
 
 
 
 
 
  



7. Cô ấy bảo: “Dạo này anh yêu 
em ít đi!” 
=> Nghĩa là “Em đang sợ mất 
anh!” 
=> Hành động: nhìn thẳng vào 
cô ấy và kéo vào ôm thật chặt. 
 
 
8. Cô ấy bảo: “Em không ghen 
đâu!” 
=> Nghĩa là “Em nói vậy thôi 
nhưng cứ thử xem, biết tay 
ngay” 
=> Hành động: “Tất nhiên, anh 
sẽ không làm gì khiến em phải 
lo đâu.” 
 
  



9. Cô ấy bảo: “Hôm nay em mệt 
quá! Ở công ty...” 
=> Nghĩa là “Chuẩn bị lắng nghe 
em tuôn nhé! Nhưng đừng nói 
gì cả, cũng đừng bảo em phải 
làm gì! Chỉ nghe thôi” 
=> Hành động: Lắng nghe cô ấy 
chăm chú. 
 
 
10. Cô ấy bảo: “Mình chia tay 
đi” trong cơn giận giữ 
=> Nghĩa là “Để xem anh có yêu 
em đủ để níu kéo em không” 
=> Hành động: trả lời “Còn lâu 
nhé!” rồi đi ra ôm lấy cô ấy. 
 
 


