KHAI SÁNG TRỞ THÀNH NHÀ LÃNH ĐẠO
MỞ RA – THẤU HIỂU – LỰA CHỌN - TRỞ THÀNH
Chúng tôi không dạy kỹ năng lãnh đạo. Chúng tôi tạo ra các nhà lãnh đạo bằng
phương pháp đào tạo chuyển hóa.

1. Thời gian & địa điểm
Thời lượng: 10 buổi (5 ngày liên tiếp). Sáng: 8.00-12.00. Chiều: 13.30-18.00.
Thời gian và địa điểm: Sẽ thông báo chi tiết tương ứng mỗi khóa học.
2. Lựa chọn tham gia
Do tính chất đặc thù nên khóa học không có hội thảo để giới thiệu nội dung như các
khóa học thông thường. Bù lại, sau ngày đầu tiên của khóa học, học viên có quyền lựa
chọn tiếp tục tham gia khóa học hay dừng lại. Nếu bạn chọn tiếp tục tham gia, bạn phải
cam kết tham gia đến cùng và hoàn thành mọi nội dung của khóa học. Nếu bạn chọn
dừng lại, vui lòng báo cho giáo vụ để nhận lại phần học phí tương ứng (90% học phí).
3. Giới thiệu chung
Khóa tập huấn “Khai sáng trở thành nhà lãnh đạo” có mục đích duy nhất là chuyển hóa
người học trở thành nhà lãnh đạo thông qua hành trình tự thân khai sáng và các trải
nghiệm cá nhân cần thiết. Trong suốt khóa học, người học sẽ được dẫn dắt để tự khám
phá bản thân và vượt qua các rào cản bản thể, để thấy được mình là ai, mình hiện hữu
ra sao đối với mình và thế giới xung quanh, từ đó biết được mình phải làm gì với tư
cách nhà lãnh đạo. Nhờ vậy, họ sẽ hành xử hiệu quả công việc lãnh đạo theo cách tự
thể hiện tự nhiên chính con người mình.
Cho đến nay, các khóa đào tạo về kỹ năng lãnh đạo thường chỉ tập trung dạy về sự
lãnh đạo hoặc giới thiệu về kỹ năng lãnh đạo nặng về mô hình, khái niệm, lý thuyết, các
nhà lãnh đạo điển hình…mà bỏ qua một sự thật rằng: Chúng ta mỗi người mỗi khác
nên không ai có thể sao chép cách thức lãnh đạo của người khác được. Vì thế, học về
kỹ năng lãnh đạo sẽ chỉ dừng như sự tham quan.

Đây chính là lý do vì sao các khóa đào tạo này, và rộng hơn là các chương trình đào
tạo kỹ năng, thường thất bại. Bằng chứng là dù các chương trình đào tạo lãnh đạo tràn
ngập ở khắp mọi nơi, nhưng sự thiếu hụt lãnh đạo ở mọi cấp độ là một thực tế không
thể phủ nhận.
Để khắc phục nhược điểm này, khóa tập huấn “Khai sáng trở thành nhà lãnh đạo” của
chúng tôi, thay vì tiến hành theo phương pháp thuyết trình và giảng dạy thông thường,
sẽ được triển khai theo phương pháp đào tạo chuyển hóa. Phương pháp này không
dạy kiến thức hay kỹ năng, mà dưới sự hướng dẫn của giảng viên học viên sẽ trải qua
hành trình tự thân khai sáng và chuyển hóa trở thành nhà lãnh đạo, từ đó hành xử hiệu
quả công việc lãnh đạo theo cách tự thể hiện tự nhiên con người mình.
4. Nội dung của khóa học
Nội dung của khóa học được xây dựng từ nhiều nguồn tinh hoa tri thức khác nhau, bao
gồm khoa học tự nhiên, khoa học nhận thức, khoa học tâm lý, triết học phương Đông,
triết học phương Tây về bản thể và hiện tượng, phương pháp luận hiện tượng học...
Các nội dung này được cấu trúc dựa trên cách tiếp cận bản thể luận, tổ chức phi tuyến
và tùy biến đối với mỗi khóa học, hướng đến mục đích giúp học viên gỡ bỏ rào cản, tự
thân khai sáng để được sống trong tự do và tỉnh thức; và sau đó tự chuyển hóa để trở
thành nhà lãnh đạo.
Nội dung của khóa học được chia làm 6 học phần chính có liên hệ chặt chẽ với nhau.
Mỗi học phần lại được chia thành nhiều phần nhỏ, sắp xếp theo một trật tự đặc biệt, có
tác dụng tương trợ lẫn nhau trong việc đẩy người học tự thân khai sáng và chuyển hóa
trở thành nhà lãnh đạo. Sáu học phần này là:
I.

Bản thể của nhà lãnh đạo

II.

Hành xử của nhà lãnh đạo

III.

Rào cản của nhà lãnh đạo

IV.

Xúc tác của nhà lãnh đạo

V.

Tham chiếu của nhà lãnh đạo

VI.

Các bài thực nghiệm cá nhân

Bên cạnh đó, sẽ có khoảng 50 chuyên đề lồng ghép phi tuyến tạo thành một ma trận
nội dung có tác dụng giúp đào luyện học viên trong hành trình tự thân khai sáng và
chuyển hóa trở thành nhà lãnh đạo.
Các nội dung này được sắp xếp theo sơ đồ cấu trúc sau:

Sơ đồ cấu trúc của khóa học

5. Phương pháp đào tạo
Khóa tập huấn này được tiến hành theo phương pháp đào tạo chuyển hóa. Cốt yếu của
phương pháp này có thể tóm lược như sau: Chấn động từ Tâm, Gỡ bỏ rào cản, Tự
thân khai sáng, Chuyển hóa trở thành, Tự do trở thành, Tự do kiến tạo.
Với phương pháp này, học viên sẽ không học lý thuyết hay khái niệm về lãnh đạo và
công việc lãnh đạo, không học kỹ năng lãnh đạo hay mô tả và bình luận về các nhà
lãnh đạo điển hình như thường thấy.
Mục tiêu của khóa học không phải là trang bị thêm kiến thức, thông tin hay kỹ năng
mới, tức nhắm đến việc mở rộng những năng lực đã có cho người học. Những kiến
thức và kỹ năng mà học viên thu được, tuy rất phong phú và hùng mạnh, cũng chỉ là
sản phẩm phụ của khóa học.
Thay vào đó, học viên sẽ mở ra được một thế giới mới và hình thành những năng lực
hoàn toàn mới. Cụ thể, học viên sẽ trải qua những chấn động sâu xa từ trong tâm thức,
và có được cơ hội rà soát lại toàn bộ nhận thức của mình, gỡ bỏ được những rào cản
do nhận thức đã có của mình mang lại, thấu hiểu những cách trở thành khả dĩ, từ đó
trải qua hành trình tự thân khai sáng và chuyển hóa trở thành nhà lãnh đạo.
Để làm được như vậy, giảng viên sẽ dẫn dắt người học theo một phương pháp được
thiết kế đặc biệt, và người học được đòi hỏi phải trực tiếp khám phá những nội dung
được học theo cách của riêng mình để tự thân khai sáng và tự chuyển hóa trở thành
nhà lãnh đạo.
Với phương pháp đào tạo thông thường, chủ yếu dựa trên kiến thức lý thuyết, kết hợp
kích thích tâm lý, khơi gợi cảm xúc, người học có thể sẽ rất hào hứng khi bắt đầu,
nhưng hiệu quả của khóa học sẽ suy giảm rất nhanh ngay khi khóa học kết thúc. Còn
với phương pháp đào tạo chuyển hóa, hiệu quả của khóa học sẽ kéo dài cho đến hết
cuộc đời, và ngày càng tốt hơn cùng với trải nghiệm và sự tinh thông của người học.

So sánh phương pháp đào tạo thông thường và đào tạo chuyển hóa.
6. Lợi ích khi tham gia
Khi tham gia, bạn sẽ nhận được rất nhiêu lợi ích, trước mắt và lâu dài. Có thể liệt kê
một vài trong số đó như sau:


Bạn trở thành người tự do, luôn sống trong an vui và tỉnh thức.



Bạn sẽ tìm ra cách gỡ bỏ được mọi bế tắc mà bạn đang mắc phải hiện thời.



Bạn sẽ gỡ bỏ được các rào cản để trở thành người mình mong muốn.



Bạn sẽ tìm thấy con đường đi cho riêng mình, không còn hoang mang bất định.



Bạn sẽ làm chủ được tương lai và cuộc sống cho chính mình.



Bạn sẽ cải thiện được chất lượng của các mối quan hệ, với chính bạn, và với
người khác.



Bạn sẽ tự khám phá ra và tự xây dựng được một nền tảng tri thức hùng mạnh
cho riêng mình, thông qua trải nghiệm trực tiếp của chính mình.



Năng suất và hiệu quả làm việc của bạn sẽ tăng vượt bậc.



Bạn sẽ tìm ra con người thật của mình và đưa ra những lựa chọn phù hợp cho
riêng mình theo cách tự nhiên và đẹp nhất.



Bạn sẽ là nguồn khởi chủ động trong mọi việc, từ đó tạo ra sự phát triển đột
phá cho cá nhân và tổ chức của bạn.



Bạn sẽ tự thân khai sáng để chuyển hóa trở thành nhà lãnh đạo và hành xử
hiệu quả công việc lãnh đạo theo cách của riêng mình.



Bạn sẽ thấy được bản chất thực sự của cuộc sống, thấy được bạn và chính
cuộc sống đúng như nó đang-là.



Bạn sẽ đồng bộ hóa được toàn bộ hoạt động của các thành viên để cùng nhau
hiện thực hóa tương lai mà bạn đã thiết kế.



Quan trọng hơn hết, bạn sẽ bước vào một thế giới mới để luôn được sống
trong tự do và tỉnh thức.

Đó là những lợi ích tức thì, có thể gọi tên. Trên thực tế, bạn sẽ nhận được vô số lợi ích
khác không thể liệt kê hết ở đây. Cùng với thời gian, khi sự trải nghiệm của bạn tăng
lên thì các lợi ích này cũng tăng lên theo cấp số nhân vậy.
7. Ai nên tham dự?
Nếu bạn rơi vào một trong các trường hợp sau thì khóa học này dành cho bạn.
Nhóm 1: Bạn muốn thiết kế lại cuộc đời mình





Bạn muốn thiết kế lại cuộc đời mình.
Bạn muốn tìm ra sứ mệnh cá nhân của đời mình
Bạn muốn điều chỉnh chiến lược công việc và các mối quan hệ.
Bạn muốn nghiêm túc trả lời câu hỏi: Ta sẽ làm gì với đời mình?

Nhóm 2 - Bạn đang bế tắc trong công việc





Doanh nghiệp, tổ chức của bạn đang cầm cự để sinh tồn, chưa tìm ra được
đường hướng phát triển mới.
Ban lãnh đạo không cùng chí hướng, không chia sẻ quan điểm, nhân viên
làm việc cầm chừng, không cống hiến hết mình.
Bạn muốn dẫn dắt doanh nghiệp phát triển nhanh hơn nhưng thấy bế tắc vì
không tìm ra chiến lược phát triển đột phá mới.
Doanh nghiệp, tổ chức của bạn đang không nói cùng một ngôn ngữ, các
thành viên ít hiểu nhau, không chia sẻ sứ mệnh chung, công việc không trôi
chảy.

Nhóm 3- Bạn đang bế tắc trong đời sống cá nhân



Bạn đang mắc kẹt vào quá khứ và hiện tại của mình, chưa biết thoát ra bằng
cách nào.
Bạn đang bế tắc trong cuộc sống riêng, trong gia đình, trong công việc và
trong các mối quan hệ với người khác.
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Bạn cảm thấy mệt mỏi chán nản, cô độc và khổ sở, thấy cuộc sống vô nghĩa,
chỉ muốn buông bỏ tất cả.
Bạn thấy bế tắc, cô độc và khổ sở trong cuộc sống cuộc sống hiện tại, không
hiểu mình sống để làm gì và tìm ra lối thoát thế nào.

Nhóm 4 - Bạn đang hoang mang về con đường phía trước





Bạn chưa biết được mình là ai, sứ mệnh cá nhân của mình là gì.
Bạn đang làm việc như một nhà quản lý chứ không phải như một nhà lãnh
đạo đích thực.
Bạn cảm thấy hoang mang khi nhìn vế phía trước, không biết đâu là con
đường phù hợp với mình.
Bạn thấy không biết phải hành xử làm sao cho đúng trong trong các vấn đề
mà bạn đang đối mặt.

Nhóm 5 - Bạn muốn tạo sự phát triển đột phá





Bạn muốn tạo ra một sự phát triển đột phá cho cá nhân, và tổ chức của mình
với năng suất làm việc tăng từ 100-500%.
Bạn muốn trở thành một con người mới, với chất lượng cuộc sống cao hơn
rất nhiều so với hiện thời nhưng chưa biết phải làm sao.
Bạn muốn làm chủ tương lai của mình, một tương lai tốt đẹp hơn và hoàn
toàn khác, nhưng bạn chưa biết bắt đầu như thế nào.
Bạn muốn thành công với các cơ hội, với chính mình, với đồng nghiệp và đối
tác, và với cuộc đời nhưng bạn chưa biết bắt đầu từ đâu.

Nhóm 6 - Bạn muốn lãnh đạo tự nhiên và hiệu quả





Bạn chưa định hình được phong cách lãnh đạo riêng, khi lãnh đạo còn gượng
ép và hiệu quả công việc chưa cao.
Bạn muốn xây dựng một văn hóa mới cho tổ chức bạn đang dẫn dắt để hiện
thực hóa những mục tiêu đã đặt ra.
Bạn muốn nâng cao năng suất lao động và hiệu quả làm việc của các thành
viên và cả tổ chức lên nhiều lần.
Bạn muốn tất cả các thành viên đồng tâm nhất trí hiện thực hóa sứ mệnh mà
bạn đã kiến tạo.

Nhóm 7 – Bạn muốn cải thiện các mối quan hệ thành việc





Bạn muốn cải thiện mối quan hệ với chính mình.
Bạn muốn cải thiện mối quan hệ với các thành viên trong gia đình.
Bạn muốn cải thiện mối quan hệ với bạn bè, đồng nghiệp và đối tác.
Bạn muốn cải thiện mối quan hệ với thiên nhiên, xã hội và cuộc sống nói
chung.

Nhóm 8 – Bạn muốn làm chủ tương lai, làm chủ cuộc sống


Bạn muốn làm chủ cuộc sống của mình, tự mình lãnh đạo mình thay vì người
khác.
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Bạn muốn làm chủ tương lai của mình, tự mình tạo ra và tự chịu trách nhiệm
về tương lai đó.
Muốn tìm ra con người thật, đam mê thật của mình, từ đó tạo ra một cuộc
sống có ý nghĩa.
Muốn được chuyển hóa thành một người mới tốt hơn con người hiện thời
nhưng chưa biết phải làm thế nào.

Nhóm 9: Bạn muốn sống trong tự do và tỉnh thức





Bạn muốn có được cái nhìn đúng về bản thân mình và thế giới, đúng như nó
đang-là, chứ không phải cái hiện ra qua khái niệm và các lý thuyết.
Bạn muốn mở ra một thế giới hoàn toàn mới, với một trải nghiệm mới về
chính mình, về công việc của mình và về thế giới.
Bạn muốn trở thành người tự do, có bình an nội tâm và luôn được sống trong
tỉnh thức
Bạn muốn có được khai sáng và chứng ngộ để chuyển hóa trở thành nhà
lãnh đạo cho chính mình, gia đình và tổ chức mình đang dẫn dắt.

Nhóm 10 – Bạn thích trải nghiệm của một loại hình đào tạo mới





Bạn muốn có các tri thức mới, cách nhìn mới về giáo dục và đào tạo.
Bạn muốn trải nghiệm một hình thức đào tạo hoàn toàn mới, cho phép rút
ngắn thời gian trưởng thành của bạn từ hàng chục năm xuống còn vài ngày,
Bạn muốn lựa chọn các chương trình đào tạo để triển khai cho đơn vị của
mình.
Bạn muốn sau này sẽ đồng hành cùng chúng tôi trong sự nghiệp đào tạo và
phát triển con người.

8. Tác giả và giảng viên của khóa học
Tác giả, cũng là giảng viên của khóa học này, là TS. Giáp Văn Dương, sáng lập của
GiapSchool, tác giả của nhiều phương pháp giáo dục tiên tiến, như: Future-shaping
Mind (Tâm thức kiến tạo tương lai) và Ontological-Phenomenal Exchange Method
(Hoán đổi bản thể - hiện tượng), sử dụng hiệu quả trong các chương trình đào tạo phát
triển cá nhân và doanh nghiệp.
TS. Giáp Văn Dương tốt nghiệp Đại học Bách khoa Hà Nội năm 1999, Thạc sĩ tại Đại
học Quốc gia Chonbuk (Hàn Quốc) năm 2002, Tiến sĩ tại Đại học Công nghệ Vienna
(Áo) 2006; từng làm việc nhiều năm tại Đại học Liverpool (Anh) và Đại học Quốc gia
Singapore (NUS).
Từ năm 2013, TS. Giáp Văn Dương trở về nước để hoạt động trong lĩnh vực giáo dục
đào tạo và truyền bá tri thức cho cộng đồng.
Năm 2015, TS. Giáp Văn Dương được chọn là Asia 21 Young Leader bởi Asia Society.
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9. Điều kiện khi tham dự khóa học
Để tham dự khóa học này, bạn bạn đăng ký, đóng học phí và cam kết thực hiện các
yêu cầu của khóa học liệt kê trong tài liệu gửi cho học viên, được đính kèm theo bản
giới thiệu khóa học này.
10. Công việc của chúng tôi
Công việc của chúng tôi trong khóa học này, và các khóa học tương tự, là dẫn dắt học
viên để làm chủ các hình thức học tập đặc biệt, cần thiết cho sự trưởng thành và thành
công của người học.
Chúng tôi nhận thấy, đối với việc học, có bốn dạng thức chủ đạo khác nhau, đó là: Học
để biết (knowing); Học để làm (Doing); Học để trở thành (Being), Học để tương tức trở
thành. Các dạng thức học tập khác nhau này được mô tả trên sơ đồ cấu trúc sau:
BEING
TRỞ THÀNH

INTERBEING
TƯƠNG TỨC TRỞ THÀNH

LEARNING
HỌC

KNOWING
BIẾT

DOING
LÀM

Bốn dạng thức học tập: Biết, Làm, Trở thành, Tương tức trở thành
Trong đó, học để biết là cái học phổ biến hiện thời. Mục tiêu của học để biết là có thêm
thông tin và tri thức mới. Phương pháp giảng dạy chủ yếu là thuyết trình. Thời gian học
để biết thường tính bằng ngày.
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Còn học để làm hướng đến việc có thêm kỹ năng và quy trình mới. Phương pháp đào
tạo chủ yếu là kết hợp lý thuyết và làm bài tập minh hoạc hoặc thực hành. Thời gian
học để làm thường tính bằng năm.
Tuy nhiên, cái học quan trọng nhất là học để trở thành và tương tức trở thành người
mình mong muốn thì hoàn toàn bị bỏ ngỏ. Lý do: Sự trở thành cần rất nhiều thời gian,
thường tính bằng thập kỷ. Còn tương tức trở thành thì còn dài hơn thế nữa, cần sự hỗ
trợ của văn hóa, truyền thống và thể chế, những điều đã tích tụ hàng thế kỷ.
Vì thế, không chương trình đào tạo thông thường nào có thể giải quyết được vấn đề
học để trở thành và tương tức trở thành. Do đó, sự trở thành của mỗi người thường do
ngẫu nhiên của cuộc sống mang lại và trông chờ vào may rủi, nên thường đi kèm với
một giá rất đắt về thời gian, phí tổn và trong phần lớn các trường hợp là phải trả giá về
nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần.
Sự trở thành do ngẫu nhiên và phụ thuộc vào may rủi này thường mang lại kết quả
không như mong đợi. Bằng chứng là số người đau khổ vì không tìm ra con người thật
của mình, không thấu hiểu bản thân mình, không trở thành người mình mong muốn và
hệ quả là không lãnh đạo được bản thân, gia đình và tổ chức của mình, hiện đang
chiếm số đông trong xã hội.
Với khóa học này, chúng tôi tập trung vào học để trở thành. Chúng tôi không giảng dạy
kiến thức, cũng không đào tạo kỹ năng như học để biết và để làm. Những kiến thức mà
bạn thu được trong suốt khóa học, tuy rất nhiều, nhưng cũng chỉ là sản phẩm phụ của
khóa học.
Chúng tôi đi thẳng vào sự trở thành của bạn, giúp bạn làm chủ nó qua việc tự thân khai
sáng và sau đó chuyển hóa trở thành nhà lãnh đạo. Nói cách khác, chúng tôi không dạy
bạn kiến thức và kỹ năng về lãnh đạo. Chúng tôi giúp bạn chuyển hóa trở thành nhà
lãnh đạo!
11. Cam kết của chúng tôi
Bạn sẽ luôn được sống trong tự do và tỉnh thức với con người thật của chính mình.
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Bạn sẽ có được những chấn động sâu xa từ trong tâm thức, gỡ bỏ được rào cản, trải
qua hành trình tự thân khai sáng để chuyển hóa trở thành nhà lãnh đạo và hành xử
hiệu quả công việc lãnh đạo.
12. Học phí và ưu đãi
Học phí tiêu chuẩn: 12 triệu/ học viên
Ưu đãi đặc biệt:


Đóng học phí trước ngày khai giảng 1 tuần: Giảm 10% học phí.



Người do cựu học viên giới thiệu: Giảm 15% học phí



Đăng ký theo nhóm > 3 người: Giảm 20% học phí.



Giảm 70% học phí cho cựu học viên đăng ký học lại.



Với các trường hợp khác, vui lòng liên lạc với văn phòng GiapCoach để có
thêm chi tiết.

Lưu ý:


Mức ưu đãi cao nhất không quá 20% với đối với mỗi trường hợp.



Chính sách học phí và mức ưu đãi sẽ thay đổi sau tháng 8/2016.

13. Liên hệ
Mọi thông tin về khóa học, xin vui lòng liên hệ: Văn phòng GiapSchool:
Hà Nội: Tầng 4, 66 Trần Đại Nghĩa, Hai Bà Trưng. ĐT: 046 32 80 842 / 0934437577
HCMC: Số 155-157 An Dương Vương, Quận 5. ĐT: 08 3853 9011 / 0903887376


E-mail: office@giapschool.com ; office@lanhdaokhaisang.com

Lưu ý : Đính kèm bản giới thiệu này là bài đọc trước khóa, thông tin dành cho học viên
và thông tin hậu cần dành cho đơn vị tổ chức khóa học.
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14. Một số nhận xét của học viên
Tôi đã học và trải nghiệm gần 200 khoá học về phát triển bản thân và lãnh đạo. Nhưng
khi chạm vào công việc thì hay khựng lại.Sau khi học xong khoá "Khai sáng trở thành
lãnh đạo", tôi thấy mình như được phá trần để đi lên cao hơn về lãnh đạo. Sau khoá
học chưa được bao lâu mà công việc điều hành kinh doanh hiện tại đã có những bước
biến chuyển.Đây là khoá học về leadership chuyên sâu nhất mà tôi từng được học.
ĐẢNG VÕ
Chief Customer Officer, OMEGAGROUP
Phương pháp giảng dạy rất đặt biệt và hiệu quả của khóa học theo cảm nhận của em là
hay hơn tất cả những khóa học mà em đã từng tham gia.Giảng viên rất tận tâm và nhiệt
huyết. Học viên thì được cảm hóa từ từ và sao đó thì tăng vọt giống như y = x2.
Với nội dung của khóa học này, có thể mỗi người sẽ hiểu theo một cách và chuyển hóa
theo một cách khác nhau và có một cái hay là sẽ không ai có ý định chuyển hóa theo
cách tiêu cực.
KHẢI PHAN
Chief Operating Officer, MYLAN PRINTING MEDIA CORPORATION
Cảm nhận về khóa học là một chuỗi các cảm xúc từ sự bất ngờ đến nghi ngờ đến nhàm
chán đến hứng thú đến trống không rồi đến suy nghĩ.
Khóa học có cách trình bày, cách dẫn dắt hoàn toàn khác biệt, làm học viên có lúc nhận
ra mình hiểu có lúc nhận ra mình chẳng hiểu gì cả. Chính những khó hiểu đó lại là
những cái đọng lại nhiều nhất ở học viên, mà khi đã đọng lại thì học viên sẽ thường
xuyên và liên tục vật lộn với nó, suy nghĩ đến nó đến khi nào “NGỘ” ra vấn đề.
Cám ơn thầy đã truyền lửa cho em cũng như các học viên khác trong con đường sự
nghiệp của mình!
LÊ TUẤN MINH
Project Coordinator Manager, MYLAN GROUP
Khóa học không dạy thêm cho các học viên các vấn đề về kỹ thuật, kinh nghiệm hay
các yêu cầu phải làm thế nào để trở thành nhà lãnh đạo mà chỉ tập trung làm sao để
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cho học viên tự thân khám phá những kinh nghiệm và trải nghiệm của bản thân trong
công việc và trong cuộc sống. Rút kết được cho chính bản thân học viên chính là kết
quả tốt nhất. Khóa học giúp bản thân tôi có thể chuyển hóa và nhìn nhận rõ các vấn đề
trong công việc và có thể áp dụng được nhiều vấn đề trong cuộc sống.
MR. CƯỜNG HỒNG
Senior Project Leader, RYNAN TECHNOLOGIES – VIETNAM JSC
… Nhưng vì tôi đã cam kết là dù gì cũng sẽ hoàn tất 6 ngày học, cho nên đến ngày cuối
cùng tôi vẫn đến lớp, tôi tiếp tục kiên trì tập trung liên tục, tập trung cao độ theo sát sự
dẫn dắt của thầy, và phần thưởng xứng đáng đã đến với tôi thật bất ngờ và kỳ diệu ở
những giây phút cuối cùng, tôi như được đả thông tất cả những kiến thức của 5 ngày
trước, một cảm giác hạnh phúc mà tôi không thể diễn tả nổi. Tôi còn nhớ rất rõ khoảnh
khắc đó, tôi chỉ muốn nhảy lên thật cao, giơ tay thật cao và hét lên: I AM FREE, I AM
FREE, FREEDOM!
Giờ đây tôi đã là con chim hoàn toàn tự do, tôi có thể lựa chọn vô vàn cách trở thành
con người mà tôi mong muốn. Tôi chính là người chủ sẽ kiến tạo nên cuộc đời của
mình.
HƯƠNG NGUYỄN
Sales & Marketing Consultant
m đã sống những tháng ngày hoàn toàn cảm xúc, và những tháng ngày như một
thánh nữ, chỉ có điều em chưa biếng sống như là 1 con người hạnh phúc thật sự, là như
thế nào. Cho đến khi em gặp thầy.
Thầy cho em biết rằng con người không thể né tránh những cảm xúc lúc vui, buồn, giận
dữ, căng thẳng, mình vẫn phải sống hàng ngày với nó nhưng vẫn luôn biết ở ngoài đây
với nó. à con người là ai được trả lời trong mối tương quan với công việc, gia đình, bạn
bè, thiên nhiên, nên với mỗi đối tượng mình luôn có thể trở thành người mà mình muốn.
BÙI CHÂU ĐẢO
Founder, CEO, Yoga Daily.
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