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Người đàn ông đổi đời nhờ ý tưởng
có một không hai ở ga tàu điện ngầm

07/09/21 17:48 GMT+7 1 liên quan # Gốc

Nhờ những cuộc trò chuyện đặc biệt trên ga tàu điện ngầm, từ một nhân
viên bán hàng vô danh, Thomas Knox trở thành ứng cử viên giải Emmy
năm nay.
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Thomas Knox (trái) có những cuộc trò chuyện ý nghĩa về cuộc sống, tình yêu và
thành phố New York với những người lạ trong tàu điện ngầm.

Những màn trò chuyện của Thomas Knox (ở Mỹ) với người lạ mặt bất kỳ
trong khi họ đợi tàu trên sân ga đã rất thành công, thậm chí chương trình
còn được đề cử Giải thưởng cho các chương trình truyền hình Emmy năm
2021.

Sau khi một người bạn phải hủy hẹn ăn tối do tình trạng giao thông lộn xộn
vào năm 2015, Knox tự nghĩ: “Không có gì tích cực xảy ra ở ga tàu điện
ngầm và tôi muốn thay đổi điều đó”.

Vì vậy, Knox đã chở một chiếc bàn, hai chiếc ghế và một bình hoa thủy tinh
lên sân ga Union Square để thử nghiệm ý tưởng với tên gọi: "Date while you
wait" (tạm dịch: Hẹn hò trong khi chờ đợi).

“Lúc nảy ra ý tưởng, tôi không biết liệu mọi người có hứng thú với việc ngồi
trò chuyện cùng một người hoàn toàn xa lạ trong khi chờ tàu điện ngầm hay
không”, Knox nói.

“Và mặc dù tên là ‘Date’, đây không phải là nơi để kiếm người yêu”, anh
nhấn mạnh. Một số phụ nữ mà anh gặp có vẻ muốn có một mối quan hệ
sâu sắc hơn với Knox nhưng anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ kiếm
người yêu theo cách này. “Tôi chỉ muốn tạo ra thứ gì đó mang lại một chút
tích cực cho việc chờ đợi ở ga tàu điện ngầm”.

Knox thực hiện “Date while you wait” đã được 6 năm nay.

Trong ngày đầu tiên, Knox đã trò chuyện với 20 người đợi tàu. Trong vài tuần
tiếp theo, Knox dành hơn 5 giờ đồng hồ để nói chuyện với những người qua
đường mỗi ngày.

Sau đó, anh đã kết hợp các trò chơi như Connect 4 và Rock 'Em Sock' Em
Robots vào chương trình để thu hút nhiều người tham gia hơn.

Nhờ chương trình "Date while you wait", Knox đã được gặp gỡ các CEO,
những người từng bị kết án, giáo viên và cả khách du lịch. Anh tạo tài khoản
Facebook và Instagram để giữ kết nối với những người bạn mới quen của
mình.

“Một người đàn ông đến thăm Manhattan để gặp cô bạn gái mà anh ta
mới chỉ biết qua Internet. Đã có một chút rắc rối nhưng sau khi tôi khuyến
khích anh ấy thử thêm lần nữa, cuối cùng họ đã giải quyết được mọi việc”,
Knox nhớ lại.

Mỗi ngày, Knox mời những người lạ ngồi xuống, chơi board game hoặc nói về
những vấn đề quan trọng đối với họ.

Giờ đây, Knox đã nghỉ công việc đại diện bán hàng cho Apple để tập trung
toàn thời gian cho "Date while you wait". Anh đang phát triển các ứng dụng
truyền hình và phát trực tuyến chương trình.

David Katz, nhà sản xuất của "Date while you wait" cho biết: “Đây là điều
đặc biệt cần được chia sẻ với mọi người”.

Vào tháng 2 năm 2020, Katz đã tổ chức một nhóm sản xuất bắt đầu quay
thử nghiệm chương trình dưới dạng một chương trình truyền hình dài tập. Và
khi đại dịch Covid-19 bùng phát, Katz và Knox vẫn không nản lòng.

“Chúng tôi đã quay loạt chương trình vào giữa thời điểm xảy ra đại dịch”,
nhấn mạnh rằng họ đã tuân thủ tất cả các hướng dẫn về y tế của New York.
“Không ai mắc Covid-19 cả”, anh nói.

Chương trình truyền hình đặc biệt này đã được đề cử giải Emmy ở hạng
mục Phỏng vấn/Thảo luận và người chiến thắng sẽ được công bố vào mùa
thu năm nay.

Knox cũng đưa ra lời khuyên cho những người trò chuyện với anh khi chờ tàu.

“Từ một người bình thường, với những cuộc trò chuyện ngẫu nhiên với hành
khách đợi tàu điện ngầm, tôi trở thành ứng cử viên của giải Emmy. Điều đó
thật tuyệt vời”, Knox nói.

“Trải nghiệm này vô cùng quý giá đối với tôi. Tôi nhận được hàng trăm tin
nhắn từ những người nói rằng họ đã bắt đầu sự nghiệp mới, rời bỏ những
mối quan hệ độc hại và thành lập công việc kinh doanh riêng sau cuộc trò
chuyện giữa chúng tôi”.

“Tôi rất vui vì đã thay đổi cuộc đời của ai đó sau những cuộc trò chuyện trên
tàu điện ngầm”.

Đăng Dương(Theo The New York Post)
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Ronaldo rạng rỡ khi cùng Man United
đến Thụy Sĩ

1 giờ

Trực tiếp ĐT Futsal Việt Nam 1-8 ĐT
Futsal Brazil: Khổng Đình Hùng lập
công

1 giờ 1 liên quan

Pha dàn xếp giúp tuyển futsal Việt
Nam sút tung lưới Brazil

2 giờ 24 liên quan

Ngày 13/9: Có 11.172 ca mắc
COVID-19, TP HCM nhiều
nhất với 5.446 ca

8 giờ 368 liên quan

Sau ngày 15/9, TP Hồ Chí
Minh tiếp tục giãn cách xã
hội, chưa áp dụng 'thẻ xanh'

178 liên quan

TP.HCM tiếp tục giãn cách xã
hội theo Chỉ thị 16 đến cuối
tháng 9

10 giờ 180 liên quan

Sốc: 15 người có cả trẻ em
trong thùng xe đông lạnh
'thông chốt'

39 liên quan

Sáng 13/9: Gần 374.600
bệnh nhân COVID-19 đã
khỏi; ca nghi mắc tại 'tỉnh
xanh' Cao Bằng âm tính với
SARS-CoV-2

368 liên quan

Đề xuất nối lại đường bay
trong nước, người tiêm đủ
vaccine COVID-19 đi lại
không hạn chế

7 liên quan

Bé gái nhờ chú đi họp phụ
huynh hộ: Chú vừa ló mặt
vào lớp, cô giáo không thốt
nên lời

1 liên quan

Con gái Phi Nhung ủy quyền
Việt Hương lo cho mẹ

314 liên quan
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