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3 điều thực tế mà phụ nữ hiện đại cần ghi nhớ 

 

VOV.VN - Có 3 thứ này, người phụ nữ sẽ mạnh mẽ, tự tin hơn trong cuộc sống. 

Phụ nữ nên có thứ gì để bản thân luôn hạnh phúc? Đây là câu hỏi mà mỗi người sẽ có 

cho mình một câu trả riêng, thế nhưng là người phụ nữ thông minh, bạn nên đảm bảo 

bản thân không được thiếu đi 3 điều dưới đây. Chỉ khi có chúng, bạn mới có thể độc 

lập, tự tin và mạnh mẽ trước mọi sóng gió cuộc đời:  

1. Tiền 

Không phải thực dụng nhưng cuộc đời con người, đặc biệt là người phụ nữ hiện 

đại, nhất định không được để bản thân mình thiếu tiền. Bạn có thể có vạch xuất phát 

thấp hơn người khác nhưng đừng vì thế mà tự ti hay tự hài lòng với những gì mình có. 

Một phụ nữ thông minh luôn nỗ lực để làm giàu cho bản thân và người thân. 
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Đừng coi thường đồng tiền, nghĩ rằng nó không xứng đáng với sự thanh cao của 

bạn. Trên đời này, ngoại trừ sức khỏe, chẳng có gì mà đồng tiền không thể chi phối cả. 

Vậy nên thay vì để đồng tiền chi phối đời bạn, tại sao không vượt lên để chi phối đồng 

tiền. Kiếm tiền không khiến bạn trở thành người phụ nữ thực dụng, con buôn hay hám 

tài... nếu biết cách điều khiển đồng tiền như cách bạn kiếm ra chúng, bạn sẽ khiến cuộc 

đời mình và những người xung quanh trở nên tốt đẹp hơn nhiều. 

Khi kiếm ra tiền, đừng hà tiện với bản thân, hãy tận hưởng mỗi đồng tiền mình 

kiếm ra, làm cho cuộc sống của bản thân nhẹ nhàng và phong phú từ chính năng lực 

của mình. Khi đã có tự chủ về kinh tế, dù là trong gia đình hay ngoài xã hội, bạn cũng 

luôn là người có tiếng nói hơn. 
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2. Khí chất 

Là phụ nữ xinh đẹp hay không không quan trọng, quan trọng là phải có khí chất. 

Khí chất quyết định rất nhiều đến ấn tượng của người khác về bạn. Vậy khí chất được 

thể hiện từ đâu? Khí chất là thứ được xây dựng từ trong tư tưởng, nhận thức và suy 

nghĩ, được toát lên từ ánh mắt, nụ cười, phong cách và hành động của mỗi người.  

Một người phụ nữ có khí chất sẽ rất dễ dàng có được thiện cảm và cái nhìn hâm 

mộ của bất kỳ ai tiếp xúc với họ. Không chỉ khiến họ trở nên quyến rũ, thu hút hơn mà 

đôi khi nó còn cứu bạn khỏi những mối họa "từ miệng mà ra" đấy.  
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3. Luôn yêu thương chính mình 
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Một người phụ nữ thông minh luôn biết mình có thể dựa vào thứ gì. Họ có thể 

yêu đương hết mình nhưng sẽ không bao giờ dựa dẫm hoàn toàn vào đàn ông dù có 

đang chìm trong mật ngọt thế nào. Bởi với họ, bản thân mới là người được ưu tiên hàng 

đầu để yêu thương. 
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Họ sẵn sàng bỏ tiền đầu tư vào mỹ phẩm, nước hoa, quần áo đẹp để làm đẹp cho 

bản thân. Sẵn sàng chi tiêu cho những chuyến du lịch để mở mang tầm mắt. Khi đó, 

thứ toát ra từ bản thân họ chính là vẻ đẹp của sự hạnh phúc, phóng khoáng mà bất kỳ 

người đàn ông nào cũng mê mệt. 

Và khi biết yêu thương bản thân rồi, sẽ chẳng có ai có thể làm tổn thương người 

phụ nữ ấy được. Bởi với họ, những vết thương là thứ để từ bỏ chứ không phải để ôm 

vào lòng./. 
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Nguồn trích: https://vov.vn 


