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7 CÁCH ĐỂ TRỞ THÀNH NGƯỜI PHỤ NỮ TỰ TIN 

 

Bạn luôn thấy mình kém cỏi vì không đẹp bằng cô đồng nghiệp, không giỏi 

bằng nàng bạn thân hay chẳng giàu bằng người chị gái? Nếu luôn so sánh như vậy, 

bạn sẽ chỉ mệt mỏi và chẳng bao giờ tự tin vào chính mình. 

 

 
Ảnh minh họa: orble.com 

 

Không ai có thể làm bạn cảm thấy mình thấp kém, trừ chính bạn. Dưới đây 

là những gợi ý từ Allwomanstalk giúp bạn xây dựng lòng tự tin cho chính mình. 

Đừng so sánh mình với người khác 

Dù bạn là ai và bạn đã đạt được những gì trong cuộc sống, thì sẽ luôn có 

người khác hơn bạn, họ có thể đẹp hơn, nhiều tiền hơn, thành công trong sự nghiệp 

hơn, có quần áo hợp mốt hơn... Cỏ luôn xanh hơn ở phía bên kia bờ rào. Bạn đừng 

so sánh mình với bất kỳ ai mà hãy hiểu mình là ai và trân trọng những gì bản thân 

có. Việc luôn so sánh mình với người khác sẽ khiến bạn mệt mỏi và bi quan hơn 

thôi. Đừng bao giờ làm vậy. 

Tạo một danh sách những ưu điểm của bản thân 

Hãy tạo một danh sách các phẩm chất tích cực của bạn. Bạn là người sáng 

tạo, chu đáo, bao dung, trung thực? Hãy rộng lượng với bản thân và danh sách gồm 

ít nhất 10 tính tốt kia sẽ giúp bạn nhìn thấy giá trị của mình. Bạn nên xem lại danh 

sách này thường xuyên.  

Và thay vì luôn buồn phiền vì những nhược điểm, hãy tập trung và phát huy 

những thế mạnh, bạn sẽ thành công và thoải mái hơn nhiều bằng cách của riêng 

mình. 

Chấp nhận những lời khen 
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Không cần phải từ chối hay tỏ ra ngượng ngùng khi ai đó khen bạn về những 

việc bạn đã làm được. Những người thiếu tự tin thường đáp lại lời khen bằng 

những câu như "Ồ, đâu có", hay "Không, việc này đáng ra tôi phải làm tốt hơn"... 

Bạn luôn có thể cố gắng làm mọi việc tốt hơn nữa, nhưng cũng không có gì sai nếu 

cảm thấy tự hào về bản thân khi đã hoàn thành một nhiệm vụ. Khi có người khen, 

nhất lại là về những thế mạnh của mình, bạn hãy dành cho họ một nụ cười lời "cảm 

ơn" và tin rằng bạn xứng đáng với những lời khen, dù đôi khi nó hơi quá. 

Kết thân với những người luôn ủng hộ mình 

Khi ở cạnh những người liên tục chỉ trích và có thái độ hoài nghi với những 

hành động của bạn, lòng tự trọng của bạn sẽ bị giảm đi. Bạn sẽ cảm thấy bị lu mờ 

và ức chế, dù bạn không nhận ra điều đó đang xảy ra. Nhưng khi bạn được khuyến 

khích và chấp nhận, những người xung quanh có thái độ tích cực, thì bạn sẽ cảm 

thấy mình tự tin hơn. Câu chọn bạn mà chơi luôn đúng. 

Đừng luôn tự buộc tội bản thân 

Bạn sẽ không bao giờ có thể phát triển lòng tự tôn nếu thường xuyên chìm 

đắm vào những ý nghĩ tiêu cực và không bao giờ thừa nhận khả năng của mình. 

Cho dù đang phải đối mặt với những vấn đề về hình thể, tài chính, các mối quan 

hệ... hãy luôn cho mình một góc riêng để thư giãn, tránh những lời bình luận thiếu 

tích cực và đừng để những tư tưởng bi quan luẩn quẩn trong đầu bạn. 

Hãy cho thêm 

Ở đây không phải là vấn đề tiền bạc mà là bạn dành nhiều hơn thời gian cho 

chính mình, gia đình, bạn bè, và những người xung quanh. Khi làm những việc tốt 

cho người khác, bạn đang có những đóng góp tích cực vào việc nâng cao giá trị của 

chính mình. Điều này sẽ nâng tinh thần và lòng tự trọng của bạn lên. 

Luôn luôn hành động 

Bạn sẽ không thể tự tin nếu chỉ biết ngồi bên lề và tránh xa những thách thức 

trong cuộc sống. Khi bạn hành động - bất kể kết quả sau đó thế nào, bạn cũng sẽ 

cảm thấy tốt hơn về bản thân, ít nhất là khi bạn đã cố gắng hết sức. Dù sao, khi bạn 

có thái độ tích cực thì nhiều khả năng bạn sẽ có kết quả tích cực. Nếu bạn không 

tiến lên phía trước vì sợ hãi và lo lắng, bạn sẽ thất vọng và không hạnh phúc. 

Vương Linh 
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