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NGƯỜI PHỤ NỮ HIỆN ĐẠI CẦN CÓ NHỮNG GÌ? 

Hãy học hỏi những điều sau để trở thành người phụ nữ hiện đại. 

1. Tập những thói quen ăn mặc chỉnh tề. Nếu bạn định nhuộm tóc thì nên 

nhuộm cả chân tóc. Nếu bạn định đắp móng giả thì phải đắp toàn bộ. Hãy chăm 

sóc tóc, chăm sóc răng.  

2. Một số vật dụng luôn có giá trị sử dụng vĩnh viễn. Một vài cái đầm, một 

dây ngọc trai, một túi xách xinh xắn và một đôi giày đẹp luôn luôn nên có trong tủ 

quần áo của bạn.  

3. Hãy viết lời cảm ơn. Đó là một trong những cách tốt nhất để gây ấn tượng 

tốt và chỉ mất 5 giây. Nếu ai đó tặng bạn một món quà hoặc giới thiệu bạn một 

công việc thì điều tối thiểu nhất mà bạn có thể làm là gửi cho họ một lời cảm ơn 

thích hợp. Mọi người đều nhớ những lời cảm ơn.  

4. Hãy quan tâm. Tham gia vào các tổ chức và hiệp hội có ảnh hưởng tích cực 

trong cộng đồng của bạn. Hãy giúp giới thiệu chính bản thân mình một cách tích 

cực.  

5. Hãy hình thành quan điểm. Về các vấn đề chính trị. Về các sự kiện hiện tại. 

Có thể góp phần vào một cuộc đối thoại như là một thành viên có thông tin của xã 

hội. Biết khi nào sử dụng những quan điểm này và khi nào giữ chúng cho chính 

mình cũng quan trọng.  

6. Hãy thu nhận kiến thức và sử dụng nó. Tất cả phụ nữ thường che đậy sự 

thông minh của họ, điều này thật sự là một lãng phí lớn nhất của thế giới.  

7. Hãy học cách uống rượu có kiểm soát. Nếu bạn không thể tự kiểm soát thì 

đơn giản là đừng uống.  

8. Hãy học bước đi trên giày cao gót. Và nếu bạn không thể bước trên giày 

cao gót thì hãy mua giày đế bằng xinh xắn. Không có gì hấp dẫn nếu một phụ nữ 

bước đi loạng choạng như gà mới chui ra khỏi vỏ trứng.  

9. Hãy cho phép chính mình cư xử như một phụ nữ. Mặc dù bạn có thể mở 

cánh cửa nhưng với sự hiện diện của một người đàn ông, bạn không nên tự mở. 

Hãy để những người đàn ông có đặc ân là đàn ông và hãy tự hào với đặc quyền là 

một phụ nữ.  

10. Giữ bí mật của chính mình. Hãy thận trọng với những người bạn tin 

tưởng và nhận ra có một vài điều bạn nên giữ cho riêng mình.  

11. Đối đầu bằng sự quyến rũ và lòng tự trọng. Sẽ có những người mà bạn 

không hài lòng. Hãy tôn trọng quan điểm của những người khác và tôn trọng 

quyền không đồng ý với bạn.  
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12. Hạn chế sử dụng mạng xã hội. Trong thời đại công nghệ số, chúng ta bị 

mắc lỗi khi xuất hiện quá thường xuyên trên mạng xã hội. Nếu không viết theo 

hướng tích cực thì đừng đăng.  

13. Đừng sợ thừa nhận là thỉnh thoảng bạn cần được giúp đỡ, thậm chí đó là 

sự giúp đỡ của một quý ông.  

14. Hãy tập nói chuyện điện thoại theo phong cách tốt.  

15. Tử tế và nhã nhặn với tất cả những người bạn gặp. Bạn sẽ không biết 

được bạn sẽ gây ấn tượng đối với ai.  

16. Tìm ra niềm tin của riêng cá nhân mình và đừng để bị lung lay.  

17. Chấp nhận thất bại một cách duyên dáng. Ở một vài thời điểm bạn sẽ thất 

bại. Hãy chấp nhận và bước tiếp.  

18. Hiểu giá trị của bản thân và không bao giờ để ít thấp hơn những gì mình 

xứng đáng.  

19. Đừng phát triển danh tiếng bằng những lời đồn đại. Mọi người sẽ không 

tin tưởng bạn và sẽ không khoan dung đối với bạn khi tên tuổi của bạn bị nhấn 

xuống bùn.  

20. Đừng công nhận giá trị của chính bản thân mình nhờ vào một người đàn 

ông. Chính bản thân bạn có giá trị nhiều hơn là bạn gái hay là vợ của ai đó.  

21. Hãy cười. Tiếng cười của một phụ nữ dễ lây lan và có rất nhiều điều để 

cười. Bạn chỉ cần tìm ra những điều đó.  

22. Hãy tìm niềm vui của bạn. Cuộc sống quá ngắn ngủi nếu sống không 

hạnh phúc và một phụ nữ không hạnh phúc thì không hấp dẫn.  

23. Đừng cảm thấy tội lỗi nếu có tham vọng và mưu cầu những tham vọng 

đó. Muốn có một công việc không khiến bạn bớt phần nữ tính hơn việc muốn ở 

nhà.  

24. Hãy tôn trọng những người phụ nữ của chồng/bạn trai bạn.  

25. Hãy bảo vệ lợi nhuận tài chính của bạn và luôn để ý đến tình hình tài 

chính của bạn ngay cả khi bạn đã lập gia đình, yêu đương hay làm mẹ đơn thân.  

26. Hãy là người phụ nữ mà bạn muốn con gái bạn trở thành và con trai bạn 

hẹn hò. Hãy để mình có một trách nhiệm cao hơn và là một hình mẫu cho những 

phụ nữ trẻ khác.  

27. Hãy nhìn bức tranh toàn cảnh và ra quyết định. Bạn là con gái của mẹ 

bạn. Một ngày bạn là vợ của chồng bạn. Bạn là mẹ của con gái bạn. Bạn có thể là 

sếp của nhân viên bạn. Bạn có thể là giáo viên của học trò bạn. Cuộc đời bạn có 

thể đi nhiều hướng mà hiện giờ bạn không thể nhận thấy.  

28. Hãy tôn trọng chính mình. 
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