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Bí quyết hạnh phúc của phụ nữ hiện đại 

 

Phụ nữ chỉ thực sự hạnh phúc khi có thể làm chủ cuộc đời mình. Để trở thành 

người phụ nữ hiện đại, tự do theo đuổi hạnh phúc của chính mình, bạn cần sống 

chủ động và có kế hoạch. 

Khác với xã hội đầy định kiến trước đây, ngày nay, phụ nữ có nhiều điều kiện thuận 

lợi để phát triển bản thân, được trao nhiều cơ hội để làm những việc mình mong 

muốn. 

Sống chủ động 

Hiểu rõ và yêu thương bản thân, đồng thời biết cách lên kế hoạch để luôn chủ động 

trong cuộc sống là những điều tạo nên hạnh phúc cho phái đẹp trong xã hội ngày nay. 

Tư duy hiện đại 

Chúng ta đang sống ở thời hiện đại với những tư tưởng tiên tiến, hội nhập. Vì vậy, bản 

thân phụ nữ cần xóa bỏ những suy nghĩ bảo thủ, những định kiến của xã hội áp đặt lên 

phái yếu từ bao lâu nay để tự tin tiếp nhận tri thức, sống theo cách mình mong muốn. 

Nếu thiếu đi tư duy này, phụ nữ sẽ không thể đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của 

công việc, không thể hội nhập và đánh mất cơ hội cải thiện cuộc sống, theo đuổi hạnh 

phúc chính đáng của mình. 

Không ngại thử thách 

Để chinh phục được thành công và chạm tay vào hạnh phúc, bạn sẽ phải vượt qua rất 

nhiều thử thách. Trên hành trình đó, bạn cần phải dám nghĩ, dám làm, dám đương đầu 

để sống trọn vẹn với đam mê, hoài bão của mình. Cơ hội luôn đi kèm với thách thức, 

chính vì vậy bạn không được e ngại khó khăn mà cần lấy đó làm động lực, từng bước 

chinh phục những thành tựu mới. 

Độc lập tự chủ 

Phụ nữ hạnh phúc là khi cô ấy có thể sống độc lập - nghĩa là, có nghề nghiệp, tự nuôi 

sống bản thân. Cho dù người bạn đời của bạn có giàu hay nghèo, bạn cũng cần có thu 

nhập của riêng mình để tự tin đồng hành cùng chồng và chăm sóc con tốt hơn. Có như 

vậy, bạn mới hoàn toàn chủ động định đoạt cuộc sống của mình. 

Sự chủ động cũng không tự nhiên mà đến. Muốn có được sự chủ động đó, bạn cần phải 

tự chủ tài chính và có kế hoạch rõ ràng. 
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Có kế hoạch trong cuộc sống: 

Thiết lập mục tiêu 

Mục tiêu chính là yếu tố cực kỳ quan trọng để dẫn đến thành công cho mỗi người. Một 

khi thiết lập được mục tiêu rõ ràng, bạn sẽ tìm ra phương pháp và cách thức để đạt 

được những mục tiêu trong đời mình. 

Việc có được mục tiêu cụ thể cũng giúp bạn biết cách ưu tiên cho những điều quan 

trọng nhất. 

Dự phòng rủi ro cho bản thân và gia đình 

Bạn có thể chủ động và lập kế hoạch mọi thứ cho cuộc sống của mình, ngay cả rủi ro 

với bản thân và gia đình. 

Việc dự phòng rủi ro có thể hạn chế được sự tổn thất cho tài chính của bạn, đảm bảo 

cuộc sống không bị gián đoạn quá nhiều. Hiểu rõ điều này, phụ nữ hiện đại không ngại 

ngần tìm kiếm những loại bảo hiểm cho bệnh nan y, nhằm giảm bớt gánh nặng khi 

chẳng may mắc bệnh. Nhờ vậy, bạn sẽ yên tâm sống khỏe và theo đuổi hạnh phúc cho 

mình. 

Sản phẩm “FWD Bảo hiểm bệnh ung thư” cũng mang ý nghĩa như thế. Ra đời với 

mong muốn là người bạn đồng hành trên hành trình cuộc sống, sản phẩm giúp bạn bảo 

vệ tài chính và giảm nỗi lo trước bệnh tật. Bảo hiểm bệnh nan y của FWD giúp bảo vệ 

bạn chỉ với mức giá chỉ từ 99.000/năm. Đây sẽ là quỹ bảo hiểm hàng năm cho bạn, là 
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nguồn tài chính vững chắc giúp trang trải chi phí điều trị nếu lỡ như mắc phải bệnh ung 

thư. Đặc biệt, bạn sẽ được chi trả 100% số tiền bảo hiểm nếu phát hiện bệnh ở bất kỳ 

giai đoạn nào. Phí bảo hiểm cũng sẽ không thay đổi trong thời hạn là 5 năm, bạn chỉ 

cần đóng phí hàng năm để duy trì hiệu lực cho hợp đồng. 

Bên cạnh đó, đây là sản phẩm bảo hiểm online với cách mua vô cùng tiện lợi. Bạn chỉ 

việc truy cập trang iFWD, trả lời trung thực các câu hỏi liên quan và đăng ký trực tuyến 

ngay trên trang. Nhờ thủ tục đăng ký đơn giản như vậy, “FWD Bảo hiểm bệnh ung 

thư” là bảo hiểm bệnh nan y phù hợp với lối sống năng động, hiện đại của phụ nữ ngày 

nay. 

 

Với sự phát triển của xã hội hiện đại, phụ nữ ngày càng có nhiều cơ hội để sống theo 

cách mình mong muốn. Để có được cuộc sống như vậy, bạn càng phải nỗ lực thay đổi 

tư duy, trau dồi bản thân và lập kế hoạch rõ ràng để đạt đến hạnh phúc và thành công. 
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https://www.fwd.com.vn/ 

 


