7 nguyên tắc vàng của người phụ nữ thông minh
Im lặng
Nếu nói là một năng lực, thì im lặng lại là một loại trí tuệ, một nguyên tắc
vàng. Không cần mọi người phải hiểu, thì bạn cũng chẳng cần phải tốn công để
giải thích cho cả thế giới
Bình tĩnh
Mọi chuyện sẽ được giải quyết tốt, nếu như bạn biết làm chủ cảm xúc của
mình. Trên đời đời không có việc gì là không ổn tuyệt đối, can tâm, vững chí, sẽ
vượt qua hết thảy
Nhường nhịn
Dùng tâm để đối đãi mọi việc, hã học cách nhường nhịn cũng là
một nguyên tắc vì nó là thầy cho bản tính khiêm tốn của bạn

Suy nghĩ mới sẽ tạo một cuộc đời mới ( Nguồn: Baomoi)
Bỏ ý định với từ Nếu như lúc trước…
Trên con đường bạn đi sẽ có rất nhiều lựa chọn. Lựa chọn khác nhau sẽ
tạo ra cuộc đời khác nhau. Nếu đã quyết định đi trên một con đường, dù đúng
hay sai, thành công hay thất bại, chỉ cần quyêt tâm đi hết con đường đấy là
được. Đừng để ý nghĩ tiếc nuối làm cản bước tiến của bạn. Những gì đã quyết
định thì đừng hối hận và kèm theo câu Nếu như…
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Đơn giản hóa cuộc sống
Con gái thường mệt mỏi vì quá đa cảm trong cuộc sống, suy nghĩ quá
nhiều cho một vấn đề. Cho nên hãy để mọi chuyện thật tự nhiên đừng làm phức
tạp hóa vấn đề. Hãy sống thật tốt cho hiện tại, còn tương lai cứ để nó tự nhiên
đến, đó chính là nguyên tắc chính yếu mang đến cho bạn nụ cười.

Hãy sống cuộc đời của một công chúa ( Nguồn: PhunuNews)
Thỉnh thoảng phá cách
Đừng áp đặt bản thân mình vào một cái khung nhất định, đừng đặt cho
mình quá nhiều nguyên tắc, thích gì thì hãy thử làm đi, thi thoảng có thể uống
vài cốc bia với bạn bè, hay la cà ở đâu đó đến khuya.
Không lo lắng
Tất cả mọi thứ điều có những quy luật riêng của mình. Không phải
chuyện gì bạn cũng cần phải giải quyết đâu. Điều cần bạn cần làm là phải sống
thật vui vẻ, làm mọi thứ mà mình thích để sau này không phải hối tiếc về bất cứ
điều gì.
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