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KIẾM THẬT NHIỀU TIỀN 

 
Không ai có thể yêu thương bạn hơn bạn yêu thương chính mình. Phụ nữ 

hãy học cách yêu bản thân và kiếm thật nhiều tiền… 

Trong thời đại ngày nay, những người phụ nữ thành đạt không thiếu. Họ giỏi 

giang, họ xinh đẹp, khí chất, và chúng ta ngưỡng mộ họ. Có khó không để họ đạt 

được sự thành công đó? 

Câu trả lời là thành công sẽ đến nếu bạn cố gắng. Tất nhiên, bất kì con đường 

nào đi đến thành công đều có những khó khăn nhất định. Người phụ nữ thành công 

là người tìm được đường đi đến thành công đó. 

Hãy tìm ra giá trị của bản thân và phát triển nó theo đúng chiều hướng. Đừng 

sợ mắc sai lầm mà chỉ dám đứng im một chỗ, sống cuộc sống bình thường. Cũng 

đừng sống vì người khác hay đi theo con đường mà bố mẹ, người thân, bạn bè sắp 

đặt. Nếu chưa xác định được giá trị tốt nhất của bản thân, hãy tự khám phá chính 

bản thân bạn. Tìm kiếm những công việc phù hợp, đặt mục tiêu giá trị bằng việc 

kiếm thật nhiều tiền. Hãy trở thành một người phụ nữ thành công như bạn mong 

đợi bằng việc cố gắng hết mình trong công việc. Gạt bỏ khó khăn bằng việc phấn 

đấu, tương lai tươi đẹp ở ngay phía trước. 

Việc chủ động về tài chính sẽ là cơ sở để bạn tự tin thể hiện mình, tự tin để 

tìm được hạnh phúc. Nắm vững tài chính trong tay, dù trong những tình huống thê 

thảm nhất của cuộc sống, bạn vẫn có thể hiên ngang đối mặt với nó. Người ta có 

câu, đàn ông có thể phản bội người phụ nữ mà họ từng yêu nhất, nhưng tiền thì 

không. Tiền không bao giờ phản bội phụ nữ. Tiền là sức mạnh của người phụ nữ 

hiện đại. Kiếm tiền, đồng nghĩa với việc tìm sức mạnh cho mình. 

Bên cạnh việc kiếm thật nhiều tiền, hạnh phúc còn chỉ đến với bạn khi bạn tự 

biết yêu bản thân. Dù cuộc sống có khó khăn đến đâu, hay những tình huống xảy 

đến với mình có tồi tệ đến như thế nào, cũng đừng ngược đãi bản thân. Dù ngược 

đãi về thể xác hay tinh thần thì cũng không được. Phải biết yêu thương lấy chính 

thân thể này. 

Chờ đợi ai đến để chăm lo cho mình đây? Bạn trai ư? Cái họ yêu là sức xuân, 

là tâm hồn tươi trẻ của bạn. Bạn đánh mất chúng khi ván chưa đóng thuyền, hay 

khi cả hai chưa ở tuổi xế chiều, thì liệu hạnh phúc của hai người có bền mãi. Đàn 

ông họ bảo họ chung thủy lắm. Ừ thì họ chung thủy. Năm họ 20 tuổi họ yêu vẻ đẹp 

của cô gái 20. Năm họ 40 tuổi, cô gái 20 vẫn là sự lựa chọn yêu thương của họ. 

Đến năm họ 60 tuổi, nét thanh xuân trong cô gái 20 vẫn là điều họ si mê. Do đó, 

phụ nữ muốn luôn giành hạnh phúc thành công, thì hãy chăm sóc chính bản thân 

mình. Lấy tuổi đôi mươi là mục tiêu phấn đấu nhé! 

 



 
Bên cạnh việc kiếm thật nhiều tiền, hạnh phúc còn chỉ đến với bạn khi bạn tự biết 

 yêu bản thân (ảnh minh họa) 

Xã hội hiện đại, dù phụ nữ có nhiều quyền lợi về sự bình đẳng hơn, nhưng 

vẫn còn rất nhiều những điều bất công với phụ nữ. Dù sao thì quan điểm sống cổ 

hủ từ ngàn đời xưa cũng đã thâm căn cố đế trong tiềm thức của mọi người, không 

thể một sớm một chiều mà phá vỡ. Do đó, phụ nữ thông minh hãy tự mình phá kén 

mà sống cuộc sống của một chú bướm xinh đẹp, tự do đi tìm bầu trời của riêng 

mình. Hãy tự nâng cao giá trị của bản thân, đừng bao giờ nghĩ đến việc sống phụ 

thuộc. Đừng trở nên vô dụng, hãy tìm ra giá trị của bản thân. 
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