NLP PRACTITIONER

TRIPLE CERTIFICATION
TRAINING PROGRAM

NLP (LẬP TRÌNH NGÔN NGỮ TƯ DUY) LÀ GÌ?
Lập trình ngôn ngữ tư duy là tập hợp các công cụ, quy trình, kỹ thuật và kỹ năng
có thể sử dụng để tạo ra sự thay đổi tích cực trong chính mình và những người khác.
Nó cho phép chúng ta quan sát cơ chế của tâm trí, để chúng ta có thể học cách kiểm
soát suy nghĩ và cảm xúc bản thân. Với nhận thức và ý thức mới, chúng ta được
hướng dẫn quy trình tái lập trình tiềm thức, để đạt được thành công & hạnh phúc lớn
hơn trong mọi lĩnh vực của đời sống chúng ta.

GIÁ TRỊ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO MANG LẠI
1. Cải thiện tất cả các khía cạnh trong cuộc sống của bạn:
Chất lượng cuộc sống cá nhân và cuộc sống sự nghiệp của bạn sẽ được cải
thiện đáng kể ngay khi bạn thẩm thấu các kỹ năng cốt lõi của NLP.
2. Trở thành một nhà lãnh đạo nổi bật:
Kỹ năng giao tiếp mới bạn được “cài đặt” thông qua kỹ thuật NLP sẽ giúp bạn rất
tự nhiên và một cách dễ dàng tạo ảnh hưởng cũng như truyền cảm hứng đến mọi
người xung quanh.
3. Làm chủ khả năng truyền thông:

Xây dựng mối quan hệ tốt đẹp hơn với tất cả mọi người đến với cuộc đời bạn.
Thấu hiểu được quá trình tư duy, phát triển khả năng đồng cảm thông qua việc trân
trọng thế giới quan của mỗi người.
4. Tự tin và đam mê:
Khám phá đam mê của bạn bằng cách khai thác tiềm năng của tiềm thức. Phát
triển tầm nhìn, mục tiêu và chiến lược để trở nên “siêu tự tin” trong mọi việc bạn làm.
5. Làm chủ động lực:
Giải mã các công cụ để làm chủ động lực bản thân một cách dễ dàng. Đạt nhiều
thành tựu trong thời gian ngắn bằng cách quản lý trạng thái cảm xúc cá nhân. Khi bạn
trở thành đạo diễn bộ phim của chính mình, bạn sẽ tạo được động lực cho đội nhóm và
tất cả những người mà bạn quan tâm, để họ có thể trở thành con người tốt đẹp nhất.

AI NÊN THAM DỰ?
1. Giám đốc điều hành, quản lý cấp cao, trưởng các bộ phận, trưởng phòng nhân
sự, trưởng phòng đào tạo:
Bạn sẽ rời khỏi chương trình với đầy đủ bộ các công cụ mới, kỹ thuật, kỹ năng
và năng lực mới được trang bị cho tổ chức và gia đình của bạn
2. Những người muốn bắt đầu trở thành một coach chuyên nghiệp:
Bắt đầu nghề coach, một nghề thú vị, giúp đỡ mọi người nhìn cuộc sống với một
cái nhìn rộng mở hơn, cho họ tìm lại niềm hy vọng, cảm hứng và niềm đam mê. Hướng
dẫn mọi người đến sự thành công và hạnh phúc trọn vẹn.
3. Bất kỳ cá nhân nào quan tâm đến lĩnh vực phát triển bản thân và làm việc
chuyên nghiệp:
Về phát triển cá nhân, bạn sẽ đạt đến một cấp độ hoàn toàn mới với chiều sâu
của sự hiểu biết. Về mức độ chuyên nghiệp, kỹ năng mới của bạn sẽ đủ sức đáp ứng
với các loại dự án, khả năng làm việc chuyên nghiệp trong các lĩnh vực.

TỔNG QUAN ĐÀO TẠO
Chương trình NLP Practitioner Triple Certification 6 ngày được thiết kế đặc
biệt để đảm bảo rằng bạn sẽ học hỏi những kỹ thuật và kỹ năng mới ở cấp độ ý thức và
vô thức. Mỗi công cụ, kỹ thuật và quy trình được chuẩn hóa cho phép việc học tập
thông qua trải nghiệm trở nên dễ dàng hơn, vì vậy mà những kỹ năng này dễ dàng trở
thành một phần tự nhiên của bạn.

Mỗi kỹ thuật được truyền tải thông qua một quy trình gồm lý thuyết, minh chứng,
thực hành thực tế, rút ra bài học và trả lời thắc mắc. Ngoài việc học các kỹ năng mới,
bạn cũng sẽ xác định và loại bỏ các hạn chế về niềm tin và cảm xúc tiêu cực của bản
thânđang kiềm hãm bạn. BÂY GIỜ chính là thời điểm để giải phóng năng lượng của
bạn cho sựThành công và Hạnh phúc.
Ngày 1-3

Ngày 4-5

Ngày 6

Kỹ năng cốt lõi cho thành công
Chứng nhận hoàn thành NLP
Chương trình đào tạo chuyên
sâu giúp bạn nắm vững các yếu
tố cần thiết của giao tiếp và lãnh
đạo. Ba ngày để tạo dựng nền
tảng của thành công, thông qua
sự hiểu biết sâu sắc về tâm lý
của tư duy.

Tái lập trình ý thức và tiềm thức
của bạn
Chương trình này cho phép
chúng ta “lặn sâu” vào tâm trí
chính mình để mở khóa các thói
quen vô thức đang kiềm hãm
bản thân. Một khi chúng được
gỡ bỏ, sẽ “nâng cấp chương
trình” cho sự thành công không
giới hạn của bạn.

Lược đồ thời gian, coaching
Tiêu chuẩn & đánh giá
Được cung cấp các công cụ
mạnh mẽ nhất để giải phóng
cảm xúc tiêu cực, lập kế hoạch
cho cuộc đời mà bạn mong
muốn. Tích hợp tất cả các bài
học mới để bạn có thể giúp
chính mình và những người
xung quanh.

3 CHỨNGNHẬN
Chứng nhận 1

Chứng nhận 2

Chứng nhận 3

N L P PRACTITIONER

TIME LINE THERAPY

NLP COACHING

Được cấp bởi ABNLP, tổ chức
hành đầu thế giới về NLP, chứng
nhận quốc tế cho phép bạn thực
hành kỹ thuật NLP trong tham
vấn, đào tạo trong môi trường
doanh nghiệp hoặc làm việc cá
nhân. Chứng nhận này là một bộ
các công cụ kỹ thuật cho giao
tiếp, kỹ năng mềm và lãnh đạo
cao cấp.

Được chứng nhận bởi TLTA, tổ
chức hàng đầu thế giới về Lược
đồ thời gian, chứng nhận quốc tế
với kỹ thuật được biết đến một
như phương pháp tuyệt vời nhất
thế giới trong việc chữa lành cảm
xúc tiêu cực. Đặc biệt được áp
dụng trong tham vấn và trị liệu,
kỹ thuật này giúp tạo ra sự thay
đổi lâu dài ở mức độ tiềm thức.

Được chứng nhận bởi Bộ phận
Coaching của tổ chức hành
đầu thế giới về NLP (ABNLP).
Chứng nhận này giúp cho học
viên hiểu rõ định nghĩa về
phương pháp Coaching. Bạn
sẽ biết làm thế nào để ứng
dụng một cách trọn vẹn các kỹ
thuật NLP trong tiến trình
Coaching, Tư vấn và Lãnh đạo.
Đây là bước đầu tiên của
những cá nhân muốn trở
thành Life & Executive Coach
chuyên nghiệp.

ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC
Ngày 1: Tự nhận thức và kết nối
Học lịch sử NLP và nền tảng của truyền thông xuất sắc. Bắt đầu hiểu về cơ chế
của tư duy và cảm xúc, đồng thời mở cánh cửa đến việc tự nhận thức và đồng cảm với
người khác hiệu quả hơn. Phát triển những kỹ năng độc nhất giúp bạn xây dựng được
mức độ tin cậy trung thành và thấu hiểu sâu sắc hơn với mọi người bạn gặp gỡ trong
đời.
Ngày 2: Giải mã sức mạnh của bộ não trong việc cảm nhận
Phóng tầm mắt, mở tư duy để nhìn thế giới dưới nhiều góc độ khác nhau. Giải
tỏa những “gông cùm” níu giữ bạn lại và chuyển cảm xúc tiêu cực thành những bài học
giá trị trong đời. Đẩy bật sức mạnh của tiềm thức để tăng tốc trong quá trình học tập và
tiếp nhận những niềm tin mới mạnh mẽ giúp bạn làm chủ đời mình.
Ngày 3: Tạo ảnh hưởng vô song
Học cách sử dụng ngôn ngữ có ý thức để định hình cuộc đời mình. Khi chúng ta
chọn lập trình lại bản thân và ảnh hưởng tích cực lên những người quanh ta, những
mẫu ngôn ngữ này cùng với những cách nghĩ mới sẽ giúp phát triển những kỹ năng
truyền động lực và lãnh đạo. Bạn cũng sẽ học công thức thành công tuyệt đỉnh để đạt
mọi mục tiêu trong cuộc sống và trong kinh doanh.
Ngày 4: Tư duy tích cực và tái lập trình tư duy
Tiềm thức có ngôn ngữ riêng và chúng ta sẽ học những bí quyết để tạo được
nhịp cầu giữa ý thức và tiềm thức. Đây chính là sức mạnh được đề cập đến trong bộ
phim nổi tiếng về thành công The Secret. Chúng ta sẽ xóa bỏ những thói quen xấu
không còn có ích cho mình nữa và thiết lập những thói quen mới có lợi cho đời mình ở
cả tầng nhận thức lẫn tiềm thức.
Ngày 5: Coaching truyền cảm hứng
Chìa khóa của việc tạo động lực thành công là chạm vào “trạng thái đỉnh”(Peak
State) của mọi người và có thể bật mở nó bất cứ lúc nào. Một khi bạn nắm vững các kỹ
thuật tự tạo động lực và đưa mình vào trạng thái đỉnh ngay lập tức, bạn đã sẵn sàng để
truyền cảm hứng và coach cho người khác. Học cách sử dụng các công cụ NLP trong
môi trường coaching, để dẫn dắt và truyền động lực cho đội ngũ hay khách hàng và đạt
được chứng nhận NLP coaching
Ngày 6: Tạo dựng cuộc đời mới
Kỹ thuật hiệu quả nhất thế giới để giải phóng cảm xúc tiêu cực khỏi quá khứ là
LIỆU PHÁP LƯỢNG ĐỒ THỜI GIAN (Time Line Therapy). Giải phóng “rác rưởi” khỏi
quá khứ và rút ra những bài học giá trị ẩn chứa từ những trải nghiệm tiêu cực đó. Cuối

cùng chúng ta sẽ tập hợp các bài học lại để bạn có thể ứng dụng trong mọi mặt cuộc
đời như quan hệ, kinh doanh, tài chính, năng lực cảm xúc…
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