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THÔNG BÁO 
Về việc tham gia chương trình “Tìm lại lẽ sống và đam mê” do chuyên gia người Singapore 

- Coach Vasanth Gopalan trực tiếp giảng dạy. 

 

 

Trường Trung cấp Tổng hợp Đông Nam Á thông báo cho các bạn Sinh viên đang theo 

học tại trường và các bạn cựu sinh viên từ khóa 1 đến khóa 7 đăng ký tham gia lớp học về 

NLP, chương trình diễn ra trong 03 ngày từ 19/12 đến 21/12/2016, tại Trung tâm Hội nghị 

MELISA, 85 Thoại Ngọc Hầu, P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú, TP. HCM.  

“Tôi biết rằng bạn đang cố gắng nỗ lực tìm kiếm ra đam mê của chính bạn. Có thể bạn 

đang cảm thấy buồn chán, mệt mỏi khi không được làm những công việc bạn yêu thích. Có 

thế bạn đang chưa biết mình sẽ đi đến đâu. Có thể bạn vẫn đang vật lộn với những công việc 

hằng ngày dù cho mỗi sáng bạn thức dậy bạn không muốn dắt xe đi làm bởi vì công việc đó 

quá nhàm chán với bạn. Có thể đôi lúc bạn nghĩ mình đã tìm ra đam mê, bạn đã bắt đầu theo 

đuổi nó, những rồi bạn vẫn phải từ bỏ vì bất cứ lí do nào. Những lúc như thế luôn làm bạn 

cảm thấy cuộc sống nặng nề và khó khăn, cơ thể và tâm trí của bạn dường như luôn rơi vào 

trạng thái mất phương hướng và luôn gặp căng thẳng. Đôi lúc, có khi bạn còn tự mình thốt 

lên “Cuộc sống khó khăn quá…” Nếu như đó là những điều bạn đang gặp phải thì đây sẽ là 

bức thư quan trọng nhất mà bạn từng đọc… 

Bởi vì tôi sẽ hướng dẫn bạn chính xác phương pháp đơn giản nhất tìm kiếm đam mê 

và nhanh chóng đưa ra kế hoạch để bạn đi đến thành công, áp dụng môn khoa học NLP (Lập 

trình ngôn ngữ tư duy), môn khoa học của 0,7% những người thành công nhất thế giới.”  

(Coach Vasanth Gopalan).  

 



CÁCH NHANH NHẤT ĐỂ THAY ĐỔI LÀ HÀNH ĐỘNG 

CHƯƠNG TRÌNH NÀY SẼ GIÚP BẠN 

 Tìm ra đam mê của mình và sống với nó trong suốt cuộc đời. 

 Bước ra khỏi con người thường ngày và tiến lên một nấc thang mới. 

 Sở hữu chiếc la bàn định hướng chính xác nhất cho cuộc đời của bạn. 

 Trải nghiệm và tận hưởng cuộc sống hạnh phúc trọn vẹn với những gì bạn đam 

mê. 

 Loại bỏ hoàn toàn ra khỏi cuộc đời bạn những trải nghiệm tiêu cực đang kìm hãm 

bạn để bạn có thể tăng tốc như một mũi tên lao vút đến đúng mục tiêu của bạn. 

 Biến những trải nghiệm tích cực của bạn thành những trải nghiệm của một nhà vô 

địch để từ đó bạn sẽ chiến thắng mọi mục tiêu với tâm thế của nhà vô địch. 

(Trích nguồn từ Life University). 

“Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi”. 

Các bạn sinh viên nên nhanh chóng quyết định tham dự lớp học này, bằng cách đăng 

ký tại: http://lpe.vn/khoa-hoc/tim-lai-le-song-va-dam-me/ 

 


