
  
VIỆN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC LÃNH ĐẠO VÀ QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP LIÊN HIỆP CÁC HỘI UNESCO VIỆT NAM 

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRUNG TÂM UNESCO VĂN HÓA GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

THƯ MỜI 

Tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm “Làm thế nào để trở thành người ít nóng giận?”  

 

Kính gửi: Quý Anh/ Chị 

“Khi cơn giận bừng lên, trái tim rang thể xác!” Hầu hết chúng ta đều ý thức nạn nhân đầu tiên của những cơn giận là chủ nhân của nó. 

Khoa học cho biết, những cơn giận sẽ làm suy giảm hệ miễn dịch khiến chúng ta dễ bị bệnh hơn. Vì thế chúng ta đều mong muốn mình 

càng ít nóng giận càng tốt. 

Được sự ủng hộ của các diễn giả khách mời là những người có bề dày kinh nghiệm thực hành nhận biết, kiểm soát và chuyển hóa cơn giận 

để có thể sống an nhiên tự tại, Viện LEADMAN và Trung Tâm UNESCO Văn hóa-Giáo dục-Đào tạo Việt Nam trân trọng giới thiệu với 

Quý Anh/ Chị buổi tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm “Làm thế nào để trở thành người ít nóng giận” theo kế hoạch cụ thể như sau:  

 Thời gian/ địa điểm: 14:00-17:30 thứ bảy 18/06/2011, Hội trường 5 – SSP, 123 Trương Định, Q.3, HCM (Có khu vực đậu xe hơi) 

 Đối tượng khách mời: Lãnh đạo, Giám đốc doanh nghiệp, Giám đốc nhân sự, Chuyên viên nhân sự và Quý Anh/Chị quan tâm. 

 Diễn giả khách mời: 

 Ông Phạm Gia Chi Bảo (Nghệ sĩ Chi Bảo): Giám đốc chương trình Hiểu Về Trái Tim 

 Bác sĩ Nguyễn Kim Hưng- Giảng viên cao cấp Trung tâm Thiền và Yoga Interspace-Báo cáo viên của UNESCO Việt Nam. 

 Ông Trần Việt Quân- Tổng Giám đốc Bách Khoa Computer  

 Nội dung chi tiết  chương trình: 

 14:00 – 14:15: Đón khách, giao lưu kết nối 

 14:15: Khai mạc tọa đàm (Luôn luôn đúng giờ) 

 14g30-15g15:  Nhân diện và chuyển hóa cơn giận- Nghệ sĩ Chi Bảo 

 15:15 – 16:00: Thiền- một trong những công cụ kiểm soát cơn giận- Bác sĩ Nguyễn Kim Hưng 

 16g00-16g15: Tea break-giao lưu 

 16g15-17g00: Rèn luyện tâm tướng để giảm bớt bản ngã- Ông Trần Việt Quân 

 17g00-17g30: Giao lưu, hỏi đáp cùng diễn giả khách mời 

Quà tặng đặc biệt : Sách Hiểu về trái tim –

Tác giả Minh Niệm 

Mỗi chúng ta được sinh ra với một trái tim và 
đều mong muốn trái tim mình khỏe mạnh, an 

vui. Vậy mà có biết bao trẻ em nghèo bất 

hạnh với chứng bệnh tim bẩm sinh không 

tiền chữa trị, còn người khỏe mạnh thì vì 

những đau khổ của cuộc sống không hạnh 

phúc mà trái tim cũng bị tổn thương, mỏi 

mệt… 

(Trích lời giới thiệu về quyển sách trên 

www.hieuvetraitim.org) 

1. Phí tham dự: 300.000 VNĐ/khách  

2. Đóng phí trực tiếp tại: 
Trung tâm HD – Leadman, 46 Nguyễn Văn Thủ, Q.1 

Tel: 08.66781867 -  0906722827 (Bích Ngọc) 

Email: bichngoc@leadman.edu.vn hoặc 

ngochuynh.hd@gmail.com  

3. Hoặc chuyển khoản:  

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC, Số 

TK: 0600 2871 2092 tại Ngân Hàng Sài Gòn Thương Tín, 

Sở Giao dịch TPHCM. 

Do số lượng chỗ ngồi có hạn, Quý Anh/Chị vui lòng Đăng ký 

và đóng phí trước ngày 15/06/2011. 

Ưu đãi đặc biệt 20% cho Quý anh chị lãnh đạo (1 người) của 

các công ty thuộc nhóm Những công ty Hạnh Phúc (HCG) và 

học viên các khóa 1+2+3 lớp “Ứng dụng Nhân Tướng Học 

trong quản trị nhân sự” 

Trân trọng kính mời  và rất hân hạnh được đón tiếp Quý 

Anh/Chị. 

TPHCM, ngày 03 tháng 06 năm 2011 

Viện Trưởng 
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