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NLP Là Gì?
Lập Trình Ngôn Ngữ Tư Duy (NLP)  là quyển cẩm
nang  hướng dẫn sử dụng trí  não của bạn. NLP  được
xem  là bộ công cụ và kỹ thuật hiệu quả và được công
nhận để sử dụng nhằm lập trình tư duy và giá trị trong
chính bạn cũng như những người khác để khai phá tiềm
năng tốt nhất bên trong bạn.
 

Những công cụ và kỹ thuật này được sử dụng để tạo ảnh
hưởng, truyền cảm hứng và giao tiếp hiệu quả nhất đến
mọi người, giúp bạn hướng đến cuộc sống hạnh phúc,
làm chủ, vui khỏe, thịnh vượng và gặt hái những kết quả
mong muốn. Bạn sẽ tham gia vào hành trình khám phá
bản thân, tầm nhìn, mục đích, hệ giá trị và niềm tin của
chính bạn. Tìm hiểu chiến lược mà những người thành
công tạo ra thành công và từng bước mà họ thực hiện
điều đó!

Richard Bandler
Nhà Sáng Lập NLPGiá Trị Từ Chương Trình

Phát Triển Bản Thân & Khám Phá Tiềm Năng
Hướng dẫn từng bước cụ thể để phát huy tốt nhất
tiềm năng của bạn, trở thành một người mạnh mẽ
cùng với sự tự tin, hệ giá trị và tư duy tích cực, tạo ra
sự phong phú trong cuộc sống của bạn và mọi người.

Tạo Ảnh Hưởng Và Truyền Cảm Hứng Cho
Mọi Người
Truyền động lực và cảm hứng cho tất cả những người bạn
quan tâm bằng cách giải phóng họ khỏi những giới hạn
của chính họ, khai phá nguồn lực cá nhân mạnh mẽ của
họ để sống một cuộc sống hạnh phúc và có ý nghĩa hơn.

Trở Thành Nhà Đào Tạo Quốc Tế
Học hỏi từ các nhà đào tạo và khai vấn viên được công
nhận trên thế giới. Đây là khóa đào tạo được mong đợi
và có giá trị nhất vì chúng tôi cấp chứng nhận quốc tế
của Hội đồng NLP Hoa Kì (ABNLP).

Ai Nên Tham Gia?

Sau khi hoàn thành chương trình, bạn
sẽ sở hữu bộ công cụ, kỹ thuật, kỹ
năng và năng lực mới giúp bạn  tác
động trực tiếp & tích cực đến đội nhóm
và doanh nghiệp của bạn.

Bất Cứ Ai Mong Muốn Phát
Triển Bản Thân và Sự Nghiệp
Chuyên Môn

Bạn và Tất Cả Mọi Người

Giúp thúc đẩy sự nghiệp và công việc của
bạn vì chương trình này sẽ cung cấp cho
bạn các kỹ thuật và các công cụ đa dạng
để hướng dẫn người khác, cả về lĩnh vực
chuyên môn và phát triển cá nhân.

CEO, Chủ Doanh Nghiệp, Điều
Hành Cấp Cao, Giám Đốc Nhân
Sự, Nhà Quản Lý Đào Tạo &
Phát Triển

Bất kì ai đang muốn khám phá bí mật
kiểm soát trí não để làm chủ sự kết nối
giữa tâm trí, cảm xúc và hành vi để tạo
ra cuộc sống mà họ mong muốn.
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Giới hạn lớn nhất của một người không
phải là việc không thể làm những điều
mà họ muốn làm, mà là những điều họ

chưa bao giờ nghĩ là họ sẽ làm.
― 
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Ngày 1 - 2
NLP Nguyên Bản

Khám phá mô hình rõ ràng và dễ dàng nhất mà những người thành
công học hỏi, giao tiếp, tạo ra sự thay đổi và phát triển bản thân

 
Hệ Thống Đại Diện Bên Trong Mỗi Chúng Ta

Khám phá cách thức mỗi người khác nhau sử dụng 5 giác quan để xử lý các thông tin bên trong trí
não và phương pháp giúp bạn tạo ra ảnh hưởng thông qua hệ thống đại diện yêu thích của họ
Khám phá cách mỗi người truy cập vào các vùng thông tin trong trí não thông qua các chuyển động
mắt của họ, từ đó nắm bắt chiến lược sử dụng thông tin của họ để linh hoạt trong giao tiếp 
Gia tăng tính sáng tạo, linh hoạt và học hỏi bằng cách sử dụng các mẫu chuyển động mắt

Tiểu Mô Thức – bí mật để tái lập trình các chương trình trí não của bạn
Giải mã cơ chế hoạt động của trí não và học cách kiểm soát nó
Loại bỏ các hành vi không mong muốn và thay bằng các hành vi tích cực
Bạn có những phản ứng cảm xúc không tích cực? Khám phá cách thay đổi chúng với kỹ thuật Swish

Tạo Neo Cảm Xúc – cách làm chủ trạng thái cảm xúc và kết quả của bạn
Chịu trách nhiệm và kiểm soát trạng thái cảm xúc bên trong bạn thay vì để chúng kiểm soát bạn
Khám phá cách giải phóng bản thân khỏi những phản hồi không mong muốn xuất phát từ bên trong
Thoát khỏi sự trì hoãn mãi mãi

Ngày 3 - 4
Hợp Nhất Các Phần – loại bỏ các mâu thuẫn nội tâm
Bạn có những điều muốn thực hiện nhưng dường như luôn
có điều gì khác bên trong ngăn bạn lại, và cảm giác như bạn
đang giằng co giữa hai bên? Hợp Nhất Các Phần là phương
pháp giúp bạn tìm ra giải pháp cho sự mâu thuẫn nội tâm ở
cấp độ tiềm thức. Gắn kết các hệ giá trị và niềm tin khác
nhau bên trong bạn, từ đó tạo ra sự hợp nhất giữa các phần
mâu đang mâu thuẫn bên trong bạn và cho phép hình
thành các mục tiêu rõ ràng, khả năng đưa ra quyết định tích
cực và dẫn đến hành động mạnh mẽ và tức thì.

Trị Liệu Dòng Thời Gian - toàn quyền kiểm
soát cuộc sống của riêng bạn và tạo ra
tương lai mà bạn mong muốn

Loại bỏ cảm xúc tiêu cực
Thu nhận các quan điểm tích cực khác nhau và
học cách sống cuộc sống mà bạn muốn
Tạo ra sự thay đổi lâu dài

Bạn Sẽ Học Gì?

Điện thoại: (+84) 783661173 | Email: tranthiquychau.bb@innerbright.vn | Website: www.talentcoach.com.my/innerbright

I n n e r b r i g h t



Nhà Thực Hành Lập Trình Ngôn Ngữ Tư Duy, Hiệp Hội NLP Hoa Kì (ABNLP)
Nhà Thực Hành NLP cấp độ Master, ABNLP
Nhà Đào Tạo NLP, ABNLP
ICF Coach - cấp độ ACSTHICF Coach - cấp độ ACC
Quản Trị Năng Lực & Thành Công, Đại học bang Pennsylvania

Chứng nhận:

 

Với niềm tin mạnh mẽ rằng bên trong mỗi chúng ta đều tồn tại những
nguồn lực để thành công và hạnh phúc, Châu mong muốn dùng chính
niềm đam mê và sự yêu thương của mình để khơi dậy những giá trị tốt
đẹp từ sâu bên trong mỗi người, từ đó chuyển hóa vào hình ảnh bên
ngoài mang đậm BẢN SẮC đặc trưng và sức hút cá nhân của mỗi người.

Là người nhạy bén cùng với niềm đam mê cống hiến cho mọi
người, Jason Teoh là một diễn giả và nhà đào tạo NLP và Master
Coach (tổ chức ICF), chuyên sâu về các chương trình phát triển cá
nhân, đào tạo nội bộ và hội nghị doanh nghiệp. Jason Teoh là
Giám đốc điều hành Công ty TalentCoach Malaysia với hơn 20 năm
kinh nghiệm trong ngành Quản trị nguồn nhân lực, bao gồm các
lĩnh vực Khách sạn, Giáo dục, Bán lẻ Thời trang, Sản xuất, Bất
động sản và Công nghiệp Xây dựng.

Tất cả mọi người đều có tiềm lực để đạt được cuộc sống mà họ mong muốn. Tất cả những gì họ
cần chỉ là một chút sự hỗ trợ. InnerBright được thành lập với khát khao được đồng hành và hỗ
trợ mọi người đạt mục tiêu trong phát triển cá nhân, các mối quan hệ cũng như sự nghiệp, giúp
họ kết nối với toàn bộ tiềm năng để đạt được thành công và hạnh phúc theo cách riêng của mỗi
người. Cùng với sự dẫn dắt ấy, Châu và InnerBright sẽ luôn đồng hành và không dừng lại cho đến
khi con đường của bạn đạt đến cột mốc thành công.

Gặp Gỡ Nhà Đào Tạo

JASON TEOH 
Nhà Đào Tạo NLP và Khai Vấn ICF |
CEO - Tổ Chức Đào Tạo và Khai Vấn Talent Coach Malaysia
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Nhà Thực Hành Lập Trình Ngôn Ngữ Tư Duy (NLP) & Nhà Thực
Hành NLP Cấp Độ Master, bởi Hiệp Hội NLP Hoa Kì (ABNLP) 
Nhà Đào Tạo NLP, ABNLP
Tư Vấn và Đào Tạo Hình Ảnh Cá Nhân & Quy Ước Giao Tiếp, bởi
First Impressions Image International, Singapore

Chứng nhận: 

 

TRẦN THỊ QUÝ CHÂU (BIBI TRAN) 
Nhà Đào Tạo Chiến Lược Phát Triển Bản Thân bằng NLP | 
Nhà Đào Tạo Hình Ảnh Cá Nhân và Quy Ước Giao Tiếp Xã Hội
(Etiquette) | CEO của Tổ chức Đào Tạo và Khai Vấn InnerBright
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