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NHỮNG BÍ QUYẾT ĐỂ PHỤ NỮ THÀNH CÔNG - HẠNH PHÚC  

Giữa bộn bề công việc ở công ty - đơn vị, việc chăm sóc chồng con, chăm lo 

gia đình bên nội - bên ngoại, quan hệ bạn bè... nhiều phụ nữ thời nay lúng túng 

trước câu hỏi: làm sao vừa thành công, hạnh phúc vừa khỏe, đẹp? 
 

Nhiều phụ nữ đã tham dự chuyên đề "Bản lĩnh phái đẹp" với mong muốn tích lũy 

những bí quyết để thành công và hạnh phúc 

Câu hỏi quen thuộc nhưng luôn "khó nhằn" ấy là mối quan tâm của hàng 

trăm phụ nữ tham gia chuyên đề "Bản lĩnh phái đẹp", thuộc chuỗi chương trình 

"Talk and brand" do kênh truyền thông - tổ chức hội thảo hộithảo.vn vừa tổ chức 

tại TP.HCM.  

Thành công = quản lý bản thân hiệu quả 

Trong suy nghĩ của nhiều người, những phụ nữ thành công trong sự nghiệp 

thường phải đánh đổi hạnh phúc gia đình trong được trọn vẹn hoặc "bán" sức khỏe, 

nhan sắc, sự thảnh thơi trong tâm hồn... Cân bằng cuộc sống - công việc để cùng 

lúc đạt được những yếu tố này ngỡ như là điều không tưởng. 

Chuyên viên tư vấn tâm lý hình học Nguyễn Thị Minh Tâm chia sẻ: "Phụ nữ 

thời nay bận rộn hơn các thế hệ trước rất nhiều vì ngoài chăm lo cho gia đình, họ 

còn tham gia nhiều hoạt động trong xã hội, thậm chí đóng vai trò chủ chốt trong 

nhiều tổ chức. Chính vì vậy, câu chuyện quản lý thời gian, quản lý mọi việc thế 

nào để vừa sống hạnh phúc, vừa thành công trong công việc, vừa khỏe, vừa đẹp là 

bài toán hết sức nan giải.  

Quản lý thời gian suy cho cùng chính là quản lý bản thân. Một mô hình quản 

lý bản thân tốt mà phụ nữ có thể xem là một gợi ý là: quản lý tốt công việc, không 

gian làm việc, các vấn đề hằng ngày, cách thức làm việc với mọi người và cách 

thức giao tiếp của bạn". 
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Một mô hình quản lý bản thân hiệu quả mà phụ nữ có thể áp dụng để cân bằng cuộc sống 

- công việc do chuyên viên tư vấn tâm lý hình học Nguyễn Thị Minh Tâm chia sẻ 

Chị Trương Thị Trường An - người tham gia chuyên đề - chia sẻ cách quản 

lý thời gian của mình: "Tôi đã có gia đình, có công việc kinh doanh riêng đồng thời 

dạy tiếng Anh cho các bé mầm non. Vì cùng lúc làm nhiều việc nên tôi luôn lập 

sẵn kế hoạch thật khoa học, linh hoạt cho những tuần làm việc.  

Buổi sáng tôi thường lo công việc kinh doanh, buổi chiều đi dạy, buổi tối lo 

cho gia đình. Ngoài việc lập kế hoạch, tôi cũng xác định cần có suy nghĩ tích cực 

khi đối diện với những sự cố không mong muốn.  

Việc thấu hiểu bạn đời thế nào để đời sống hôn nhân bớt xung đột cũng là 

điều nhiều phụ nữ quan tâm.  

Chị Kim Quí (quận Thủ Đức, TP.HCM) - một nhân viên kế toán - cho biết: 

"Khi quan sát những gia đình xung quanh khu vực tôi ở, tôi nhận thấy có những 

phụ nữ khi bực bội, mệt mỏi bởi công việc thường lớn tiếng với chồng. Những 

người chồng ấy cũng sẵn sàng nổi quạu với vợ. Đúng là bây giờ nhiều cặp vợ 

chồng bận rộn như nhau, vì vậy, nếu không san sẻ những ức chế trong tâm lý, san 

sẻ việc nhà với nhau thì dễ xung đột lắm. Tôi may mắn là mỗi khi có bực bội trong 

công việc, kể với chồng thì anh thường an ủi, giải thích".  

Hiểu được tính tình bạn đời để "cân chỉnh" hành vi, lời nói của mình là một 

trong những bí quyết quan trọng để giữ hòa khí. Chuyên viên Nguyễn Thị Minh 

Tâm cũng gợi ý các phụ nữ về việc "quản lý các nút nóng" trong tâm lý: Ai cũng 

có những nút nóng của riêng mình. Đó là những điểm, những vấn đề, những giới 

hạn mà chỉ cần người khác chạm vào, bạn sẽ vô cùng tức giận, mà giận thì thường 

mất khôn.  

Các bí quyết để kiểm soát nút nóng này gồm: tránh để người khác dễ dàng 

nhấn nút nóng của bạn, xem xét các vấn đề khách quan hơn, tránh suy diễn, chia sẻ 

với những người liên quan về nút nóng của bạn, luôn nhớ rằng suy nghĩ sẽ dẫn đến 

cảm xúc - cảm xúc sẽ dẫn đến hành động.  
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Nguyên tắc 20-80% 

Diễn giả Tô Thị Thanh Hiếu - người trải qua vị trí quản lý ở nhiều ngành 

nghề và hiện giảng dạy nhiều khóa học tại các trường, học viện... chia sẻ: "Nhiều 

phụ nữ ngày nay đề cao sự học, kể cả người đã làm vợ, làm mẹ. Song điều quan 

trọng là các bạn cần xác định rõ học để làm gì. Nếu vì sự học mà bỏ bê chồng con 

hay sự học ấy chưa thật phù hợp với ngành nghề đang làm thì cần hết sức cân 

nhắc. Thật ra, việc học là việc suốt đời, phụ nữ chúng ta có thể học bằng rất nhiều 

hình thức, thông qua nhiều kênh". 

Trò chuyện về những căng thẳng quen thuộc trong quan hệ vợ chồng khi cả 

hai cùng bận rộn với nhiều công việc, chị Thanh Hiếu gợi ý: Có bao giờ các bạn 

thử xem vợ hay chồng mình như... một khách hàng đặc biệt? Với khách hàng, 

chúng ta thường niềm nở, vui vẻ, mong muốn làm họ hài lòng, mang lại cho họ 

nhiều niềm vui?  

Ngoài ra, vợ chồng muốn hạnh phúc cũng đừng quên nguyên tắc tảng băng 

trôi: 20% nổi, 80% chìm. Hãy xem những gì bạn đời chưa làm được cho ta, những 

điều chưa tốt ở họ chỉ là 20% nổi. Và hãy luôn biết cảm ơn - trân trọng 80% chìm - 

tức những điều tuyệt vời họ dành cho ta, những yếu tố tốt đẹp nơi họ!.  

Các phụ nữ tham gia chủ đề cũng đã chia sẻ với nhau thông điệp về "bản 

lĩnh phái đẹp" ngày nay. Bản lĩnh ấy không đơn giản là vững vàng vượt qua những 

sự cố mà còn là nỗ lực trau dồi các kỹ năng, chăm sóc tinh thần của chình mình để 

hạn chế tối thiểu những sự cố ấy.  
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