
Phương pháp Roulette by Nguyen Son: 

Các bạn nhớ xem đi xem lại video hướng dẫn của mình trên youtube nhé! 

Các bạn cần tuân theo đúng những nguyên tắc mà file này đưa ra để có 1 khởi đầu tốt nhất có thể. Chúc 

các bạn thành công. 

Bước 1: Đăng kí tài khoản. 

Bước 2: Nạp tiền dựa trên số bet của bạn. Tại đây mình chỉ đưa ra 2 số bet cơ bản là 0.1$ (2k vnđ) và 

1$(20k vnđ). Các bạn tự tính cho những số bet khác nha. 

 

Số bet Tương ứng Mỗi 5 phút Mỗi 1h Mỗi 2h Mỗi 1 tuần Mỗi 1 tháng 

0.1 $ 2k VNĐ 60k 720k 1tr440k 10tr80k 40tr320k 

1 $ 20k VNĐ 600k 7tr2 14tr040k 100tr800k 403tr200k 

Bảng thu nhập dựa trên số bet, giả định mỗi ngày chỉ chơi 2 tiếng. 

 

 Tỉ lệ 
Số vốn cần 

70% 80% 90% 100% 

0.1 $Bet 128k 256k 512k 1tr24k 

1 $Bet 1280k 2560k 5120k 10tr240k 

Bảng số vốn cần để có tỉ lệ thắng tương ứng với số bet nhất định. 100% tương ứng với tỉ lệ thắng tuyệt 

đối (gần như bất tử). 

Đối với các bạn vốn lớn (vài trăm triệu). Số bet lớn nhất các bạn có thể đi là 180k tương đương 9$ (tuyệt 

đối không được hơn số bet này nhé – QUAN TRỌNG). Đối với mình thì số bet 20k là hoàn hảo nhất vì nó 

yêu cầu số vốn không lớn lắm cũng như lượng tiền vào mỗi tháng khá lớn. Đối với các mức bet cao hơn 

lượng tiền vào cũng nhiều hơn và mang lại rủi ro khá lớn (về hình sự).  

Bước 3: Các bạn vào game như mình đã chỉ trên clip, nhớ chỉ chọn American Roulette (Thuật toán chỉ áp 

dụng được với bàn Roulette này). Có thể chơi trên bản Mobile hay trên laptop đều được.  

Bước 4: Các bạn vào game.  

Chọn số bet 

Đánh theo đúng trình tự như thế này: 

 

ĐỎ - ĐEN – ĐỎ - ĐỎ - ĐEN – ĐEN  
 

Nếu bạn đánh thua lần đầu, tiếp tục quá trình trên nhưng gấp đôi số cược: 



Ví dụ: ĐỎ 2k (thua) – Đen  4k (thua) – Đỏ 1 8k (thắng) – Đỏ 2 2k (thắng) – Đen 1 2k (thua) – Đen 2 4k 

(thắng) ….. 

Nghĩa là mỗi lần thua các bạn đánh đúng theo quy trình (không được bỏ) và gấp đôi số cược cho con 

sau. Sau gấp đôi mà thắng, các bạn quay về với số cược cũ. Không bao giờ làm khác quy trình (ngoại trừ 

gặp 2 lần con số 00 liên tiếp nhau - có nói ở dưới đây). Khi bạn đi đúng quy trình thì không bao giờ sợ lỗ 

(tỉ lệ ra đúng quy trình như trên khoảng 80%). 

 

Trong quá trình chơi, nếu các bạn gặp 2 lần con số 00 (double zero) liên tiếp nhau, con tiếp theo các 

bạn đặt Đen 2 cho mình. Rồi tiếp tục đi theo quy trình từ đầu.  

Quy tắc này chỉ áp dụng với Đỏ - Đen, Bạn không thể áp dụng nó với Chẳn Lẻ. Nhớ kĩ cho mình nhé!! 

Bước 5: Tới bước này có lẽ các bạn đã kiếm được số tiền mong muốn. Các bạn rút tiền tại các ngân hàng 

mà bạn chọn. Thời gian rút tiền là 30 ~ 45 phút. Nên rút vào thứ 3 vì tiền về tài khoản nhanh hơn. Mình 

có 1 lưu ý nhỏ ở đây đó là mỗi lần rút các bạn rút dưới 2500 đô cho mình (khoảng 50 triệu). Mỗi ngày rút 

nhiều nhất là 50 triệu thôi. Không được hơn. 

OK. Đây là kết thúc của file hướng dẫn. Dù các bạn đang trong hoàn cảnh nào đi nữa, mình cũng xin chúc 

các bạn nhiều thành công và nhiều sức khỏe. Và mình cũng mong muốn phương pháp này của mình sẽ 

giải quyết được các vấn đề của bạn. Nếu các bạn có thắc mắc gì xin liên hệ facebook Nguyễn Sơn của 

mình mình sẽ trả lời và hướng dẫn các bạn bằng mọi cách có thể. Xin cảm ơn các bạn. 

Hãy chia sẻ phương pháp này tới càng nhiều người càng tốt để mọi người cùng nhau vượt qua đại dịch 

Covid này! 


