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Cũng là bạn gái với nhau, đọc được bài hay, mình chia sẻ mọi người và là 

kinh nghiệm sống của bản thân qua nhiều năm. 

Một cách để vui, khỏe, sống tốt hơn một chút mỗi ngày, để mình luôn là tâm 

điểm chú ý của mọi người dù bạn đẹp, xấu thế nào. 

Dù bạn đang độc thân, có người yêu, có chồng hay đã có một đại gia đình với 

con cái, thì nó sẽ giúp bạn có một cuộc sống dễ thở, và khiến người khác phải ganh tỵ 

và ngưỡng mộ mình, thay vì mình phải ngưỡng mộ người khác và thay đổi bản thân 

cho giống họ, đó là sai lầm rất nhiều người phụ nữ đang mắc phải. 

Có thể chúng ta không may mắn là một cô gái đẹp, nhưng chúng ta là duy nhất, 

chúng ta đặc biệt vì chúng ta không giống ai, đừng vì một người nào mà thay đổi bản 

thân nếu không làm cho bạn khá khẩm hơn. Cố gắng thay đổi mình theo ý họ, chạy 

theo họ, chỉ làm bạn trượt dài trong những mệt mỏi, sợ sệt, và mất đi chính bạn. Hãy 

cố gắng hạn chế sự ảnh hưởng của người khác lên bản thân nhiều quá, vì sau này, 

mình sẽ bị phụ thuộc vào họ, hãy độc lập tư tưởng càng nhiều càng tốt. 

Có một câu tôi rất tâm đắc: Hãy yêu mình rồi mới yêu người, đó là câu tới giờ 

tôi vẫn thấy nó rất đúng trong mọi trường hợp. 

 

 
Mẹo giữ tình yêu của phụ nữ hiện đại 

 

1. Cam kết với bản thân sẽ sống yên ổn dù cho có chuyện gì xảy ra 
Khi còn độc thân, mọi người thường tự nhủ và thực hiện lời hứa này rất nghiêm 

túc. Tuy nhiên, khi bắt đầu yêu thì mọi chuyện lại thay đổi dần dần. Bạn không dành 

nhiều thời gian để chăm chút hình ảnh cho mình nữa, không mua sắm, không bày trò 

vui chơi xả stress… Thay vào đó là dồn phần lớn sự quan tâm của mình vào người 

ấy, đi đâu, ăn gì, mua gì cũng muốn chia sẻ với người ấy. 

Bạn làm như thế một cách bản năng, vô điều kiện và nghĩ rằng người ấy sẽ xúc 

động, đánh giá cao về bạn. Điều này có thể chính xác nhưng chỉ trong một thời gian 

ngắn mà thôi. Nếu sự quan tâm cứ kéo dài mãi mãi và mức độ ngày càng gia tăng thì 



sẽ tạo ra áp lực cho người ấy. Đồng thời, trong chính con người bạn cũng xuất hiện 

sự đòi hỏi về việc người ấy phải đáp trả lại thịnh tình của bạn. Nếu không nhận được 

điều mong muốn, bạn sẽ bị thất vọng, bức xúc và chán nản người yêu. Chính bạn đã 

đem niềm vui và hạnh phúc của mình đặt vào tay người khác. Điều này không hề tốt 

chút nào. 

2. Tìm mọi cách để khiến bạn mỉm cười ngay cả khi đau khổ nhất 
Đừng chờ đợi đến khi tình yêu đẹp thì mới lên kế hoạch cho những hoạt động 

vui chơi của mình. Bạn phải luôn nhớ rằng bạn là chủ cuộc sống này và niềm hạnh 

phúc là do mình quyết định. Hãy đăng ký một lớp học cộng đồng về nấu ăn, khiêu vũ, 

đua thuyền, âm nhạc… Ngoài ra, có thể lập danh sách các địa điểm du lịch hoặc nhà 

của những người họ hàng, bạn bè mà bạn muốn ghé thăm. Mỗi ngày qua đi với nhiều 

hoạt động bổ ích sẽ đem lại cho bạn những kỹ năng sống cần thiết. Khi giao tiếp 

rộng, bạn sẽ thấy cuộc đời thật là đẹp và còn rất nhiều thứ để quan tâm. Lúc đó, dù 

nhiều chuyện không vui xảy đến, bạn cũng dễ dàng lấy lại cân bằng. 

Khi đã xây dựng cho mình một cuộc sống năng động thì tự nhiên, bản thân bạn 

sẽ trở nên hấp dẫn hơn. Những người còn độc thân sẽ thu hút được nhiều ánh mắt 

ngưỡng mộ của bạn khác giới. Còn những người đang yêu sẽ được đối tác chăm lo 

nhiều hơn. Bởi người ấy hiểu rằng đang có rất nhiều người không ngại tấn công “đồn 

có địch”. 

Bạn phải tự tin về bản thân, tuy nhiên điều này không phải nói là làm được, phải 

có phương pháp, cởi mở trong cuộc sống chính là điều hiệu quả nhất. Tự cô lập mình 

là một điều vô cùng cấm kỵ trong cuộc sống và trong tình yêu. Nó sẽ khiến bạn mệt 

mỏi. Đừng ngại chia sẻ với bất kỳ người nào mà bạn muốn, đừng để tâm lời nói 

người khác quá nhiều, trừ khi cần thiết. 

Khi bạn tự tin, bạn sẽ vui vẻ, khi vui vẻ bạn sẽ có rất nhiều bạn bè, từ đó bạn 

càng lúc càng trở nên hấp dẫn, được sự chú ý từ nhiều phía hơn. 
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