Awareness B efore Change

Life & Bussiness Training

NHẬN THỨC ĐỂ THAY ĐỔI
Giới thiệu chương trình

Nội dung chương trình

CHƯA BAO GIỜ THUẬN LỢI ĐỂ THAY ĐỔI VÀ THÀNH CÔNG HƠN THẾ!

Bài 1: Học để thay đổi
Thay đổi xuất phát từ nhận thức của mỗi cá

Nếu bạn từng mong muốn thay đổi để có kết quả cao hơn mà vẫn chưa thực hiện



được…

nhân

Nếu bạn thấy mình cần sống mạnh mẽ hơn, kỷ luật hơn, có niềm tin hơn…



Nếu bạn khao khát sống một cuộc sống có ý nghĩa, hạnh phúc và thành đạt…

dài

SALT xin giới thiệu đến bạn một khóa học đã được hơn 10.000 người tại các tổ

Bài 2: Thay đổi theo ABC

chức hàng đầu Việt Nam đón nhận nồng nhiệt trong 15 năm qua.



Những quyết định sâu sắc làm nên kết quả lâu

Những hiểu biết và cảm nhận “a ha” rất mới về

Khi tham dự khóa học ABC (Nhận thức để Thay đổi – Awareness Before

thay đổi

Change) bạn sẽ được cung cấp những phương cách hữu dụng về khoa học hành vi



con người giúp đạt kết quả LỚN trong cuộc sống và sự nghiệp.

quyết tâm vượt qua

Những cản trở trên con đường thay đổi và

Bài 3: Câu hỏi thứ nhất - Tôi là ai ?

HAI NGÀY LÀM NÊN KHÁC BIỆT
CHO CUỘC SỐNG CỦA BẠN
Không ai tránh được thay đổi, bạn chỉ
trì hoãn thay đổi mà thôi. Hãy đến với
chương trình huấn luyện “Nhận thức
để Thay đổi” nhằm giải phóng sức
mạnh tiềm ẩn trong bạn và chủ động
thay đổi để thành công, hạnh phúc.



Sức mạnh vô tận tiềm ẩn trong mỗi cá nhân



Hiểu về trí óc và các mặt tồn tại của con người

cũng như kiểm soát Thói quen và Thái độ để đạt
kết quả mong muốn.
Bài 4: Câu hỏi thứ hai - Tôi đang ở đâu ?


Xác định tình trạng hiện tại trước khi tiến về

phía trước


Đánh giá tình trạng tài chính của bạn

Bài 5: Câu hỏi thứ ba - Tôi muốn đi đến đâu ?


Phác thảo “Thông điệp sứ mạng cá nhân” -

Hoài bão và kế hoạch để thành công và hạnh
phúc trong đời


Quá trình chuyển từ Tự thức cũ sang Tự thức

mới
Bài 6: Câu hỏi thứ tư - Tôi tới đó bằng cách
nào ?


Nắm quy luật để vạch đường ngắn nhất tới

đích với Công nghệ thay đổi ABC.
Bài 7: Áp dụng thực tế - Chương trình thực

Thông tin khóa học:

hiện ABC 30 ngày

Thời lượng học: 2 ngày.



Thời gian học: 09h00 - 17h30 hàng ngày.
Đối tượng tham dự: Khóa học thích hợp cho mọi người.

Bài 8: Tóm lược chương trình

Áp dụng, thực hành, lặp đi lặp lại để tạo ra

những thay đổi hữu dụng và lâu dài



Những thông điệp chính và cam kết thực hiện
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