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Thành công và Hạnh phúc. Mỗi
người sinh ra đều mong muốn có
được trọn vẹn.

để giúp mọi người kích hoạt và sử
dụng hiệu quả nguồn trí tuệ nội sinh
tuyệt vời ấy.

Lợi nhuận và Nhân bản. Mỗi doanh
nghiệp lập ra đều mong muốn đạt
được cả hai.

Chúng tôi luôn hướng đến việc bảo
vệ lợi ích thật sự của khách hàng.
Nếu chưa chắc chắn được dịch vụ

Manifesto

Success and Happiness. Both
of which are pursued by
every man on earth.
Profit and Humanity. Both of
which are chased after
by every company.
Unfortunately, in reality
most of us have to make
an opportunity-cost
trade-off. We either have
one of each or none at
all.
ProSelf came into
existence to give every
man and organization
the ultimate key to achieve
both.

We trust that Wisdom generates both happiness and success
Tuy vậy thực tế là hầu hết chúng ta
phải đánh đổi. Được cái này mất
cái kia. Hoặc có cái kia mới đạt cái
này.
Bởi thế, chúng tôi, ProSelf, được sinh
ra để đem lại cho mọi cá nhân, mọi
tổ chức chìa khóa gốc rễ để thành
tựu cả hai.
Chúng tôi tin rằng trí tuệ Phật chính
là chiếc chìa khóa ấy. Và ai cũng
vốn có trí tuệ ngang với trí tuệ Phật
để làm thăng hoa sự nghiệp lẫn
cuộc sống của mình.
Chúng tôi không ngừng tập trung
vào việc tạo ra những giải pháp
quản trị tinh thần gốc rễ dựa trên
nền tảng triết lý của Thiền Tuệ cùng
với Phương pháp Truy vấn Socrates

của mình sẽ thực sự mang lại lợi ích,
chúng tôi mong khách hàng thông
cảm vì chưa thể phục vụ.
Chúng tôi chỉ cung cấp giá trị thật,
không khai thác các điểm yếu tâm
lý của khách hàng để trục lợi bằng
các giá trị ảo. Chúng tôi truyền
thông rõ ràng ưu nhược điểm của
sản phẩm, không nói chệch nói
tránh.
Chúng tôi tin tưởng sâu sắc sức
mạnh của 7 giá trị Chân - Nhân Tâm - Chính - Trọng - Hiệp - Khai sẽ
giúp chúng tôi không ngừng đem
những giá trị tuyệt vời nhất đến cho
khách hàng, đối tác, xã hội và cho
chính chúng tôi.

We trust Buddhist Wisdom is
such key. And every man has
the equal level of wisdom as
Buddha’s to make his work
and life thrive.
We relentlessly focus on
innovating core spirit
management solutions
based on the philosophy
of Everestzen and Socratic

Method to enable people to
activate and use this great
inner-generating wisdom
effectively.
We always protect
customers’ true benefits. If we
are not sure of bringing true
benefits, we will postpone
offering our services. We
shall only deliver true value,
not take advantage of
customers’ psychological
weaknesses by unreal values.
We communicate clearly
both pros and cons of our
solutions without telling half
the truth or making up the
truth.
We strongly believe the
power of seven values of
Authenticity - Humanity
- Conscientiousness Transparency - Respect Partnership - Creativeness
will keep us continuously
creating great values to our
customers, partners, society
and ourselves.
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Outcome
ProSelf cung cấp
các giải pháp
quản trị các yếu
tố nội tại ở người
nhân viên để tối ưu
hóa hiệu suất làm
việc mà không bắt
buộc phải thay đổi
hệ thống, chính
sách chuẩn.

ProSelf provides
solutions on innerfactor management for
employees to optimize
effectiveness without
having to modify
standardized system and
policy.

Cụ thể là các giải
pháp tư vấn, đo
lường và đào tạo
về niềm tin, cách tư
duy, thái độ và tinh
thần làm việc dựa
trên nền tảng Thiền
Tuệ và phương
pháp Socrates.

Such solutions are
advisory, assessment
and training services for
belief, thinking quality,
attitude and spirit at work
based on Everestzen and
Socratic Method.

Corporate management
capability optimization

Solutions

ProSelf service offerings
do not include system,
policy and professional
management solutions.

Assess, measure and
profile type of
personality traits, spirit
& self-procrastination

Audience and services

Sản phẩm và dịch
vụ ProSelf không
bao gồm các giải
pháp về hệ thống,
chính sách hay kỹ
thuật quản trị.

Purpose

Our spirit management solution triggers Wisdom

• Candidate
• Employee

Online
assessment
test

Coaching solution to
Spirit, personality traits
improve spirit, personality
& self-procrastination
traits and eradicate
management
self-procrastinatio
n
• Candidate
(prior to hire)
• Employee
Online
coaching
tools

• Senior management
• Staff
Organisation chart
& structure
Attitude dictionary
Compensations &
Benefits policies
Coaching
Development plans
Evaluation

ProSelf Insight: Research and needs analysis for enterprises and staff
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Outcome
Our spirit management solution triggers Wisdom
Giải pháp của
ProSelf tập trung
vào kích hoạt Trí
tuệ để triệt tiêu
tận gốc sức ỳ bản
thân và đánh thức
ý thức trách nhiệm
của người nhân
viên.
Nhờ đó, người nhân
viên không những
có thể tự hoàn
thiện các phẩm
chất đạo đức mà
còn giải phóng
năng lực học hỏi,
sáng tạo, đổi mới,
lãnh đạo và thích
nghi với sự thay đổi.

ProSelf solutions aims
to activate Wisdom
to eradicate selfprocrastination
and awake sense
of responsibility for
employees.
They therefore can not
only better their human
quality but also unleash
their competencies of
learning, creativity and
innovation, leadership
and change adaptability.

Change
adaptability

Self-respect

Learning &
Development

Integrity

Leadership

Sense of responsibility

Creativity &
proactiveness

Self-discipline

High IQ, EQ, SQ

Conscientiousness
Impact side
similar to spirit
management
solutions in
developed
countries

For the
common
purpose
of the
organisation

Complementary side
reinforce for
Vietnamese
introvert
culture

Eradicating the
self-procrastination

Activate Wisdom by
EverestZen and Socratic Method
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Everestzen allows
discovering,
thinking and
solving problems
while being
in the state of
mindfulness
Thiền Tuệ cho phép khám
phá, tư duy và giải quyết
vấn đề trong chánh niệm

We could basically get
Everestzen Philosophy
through meditation master
Ajahn Chah’s said in his
book, The Taste of Freedom,
below:
However some people find
it hard to enter samàdhi
because it doesn’t suit
their tendencies. There is
samàdhi, but it’s not strong
or firm.
But one can attain peace
through the use of wisdom,
through contemplating and
seeing the truth of things,
solving problems that way.
This is using wisdom rather
than the power of samàdhi.

To attain calm in practice
it’s not necessary to sit in
meditation, for instance.
Just ask yourself, “Ehh,
what is that?…” and solve
your problem right there! A
person with wisdom is like
this.
Perhaps he can’t really
attain high levels of
samàdhi, although he
develops some, enough to
cultivate wisdom.
It’s like the difference
between farming rice and
farming corn. One can
depend on rice more than
corn for one’s livelihood.

Methodology
Wisdom activated by Everestzen and Socratic Method

Chúng ta có thể hiểu cơ bản triết lý Thiền
Tuệ qua chia sẻ sau của Thiền sư Ajahn
Chah trong cuốn “Hương vị giải thoát”:

Vài người cảm thấy khó mà nhập định,
bởi vì việc nầy không thích hợp với khuynh

lực của định.

hướng tự nhiên của họ.
Tâm có định, nhưng
không đủ dũng mãnh và
không đủ kiên cố.
Trong trường hợp
này, có thể thành
tựu an lạc bằng cách
dùng trí tuệ để quán
chiếu và nhận thấy chân
lý của sự vật, giải quyết
vấn đề như vậy. Đó là xử
dụng trí tuệ, thay vì năng

Trong thực tế, không cần thiết phải ngồi
thiền để thành đạt trạng thái vắng lặng.
Chỉ tự hỏi mình, "Ê! Cái gì vậy?" và giải

Our practice can be like
this, we depend more on
wisdom to solve problems.
When we see the truth,
peace arises.

quyết vấn đề ngay tại đó! Người có trí
tuệ là vậy.
Có thể không thật sự đạt đến những
tầng cao nhất của tâm định, mặc dầu
vậy người ấy cũng phát triển tâm an trụ
đầy đủ để trau dồi trí tuệ.
Cũng giống như sự khác biệt giữa trồng
lúa và trồng bắp. Để sinh sống, người kia
có thể tùy thuộc vào lúa nhiều hơn bắp.
Pháp hành của chúng ta cũng dường
như thế ấy, tùy thuộc nhiều hơn vào trí
tuệ để giải quyết vấn đề.
Khi đã thấy chân lý, an lạc sẽ phát sanh.
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Socrates tin rằng lợi ích lớn nhất của
nghệ thuật truy vấn của ông là giúp
người khác dùng suy nghĩ của chính
mình để tìm tòi nảy sinh ra những tri
thức riêng của mình.
Trong phương pháp truy vấn, người
dạy không cung cấp những câu trả
lời đúng, mà cung cấp những câu
hỏi đúng. Hầu như tất cả những
câu hỏi đều được trả lời bằng một
câu hỏi khác.
Trách nhiệm của người dạy không
phải để nhét những gì khó nuốt nổi
vào đầu của người học, mà để
giúp người học nhận rõ được vấn

Socrates believed that
the greatest benefit
of his cooperative
argumentative
technique was to help
people leverage their
own thinking to spur
and further their own
new knowledge.

The responsibility of
the master is not to
hammer dry subjects
into student’s head,
but to help the learner
clearly comprehend
the problem and
self-discover his own
answer.

In this reasoned
argumentative
method, the master
does not provide the
right answers, but
right questions. Most
of the questions
are answered by
another question.

By gradually unearthing
and removing false
theories and selfdeceptive fallacies,
the truth will steadily
be exposed and the
answers will be evident
for learners who have
thoroughly see the
nature of the matter.

Methodology
Wisdom activated by Everestzen and Socratic Method

đề và tự tìm câu trả lời cho câu hỏi
của mình.
Những lý thuyết sai lầm, những ngụy
biện có tính chất lừa dối, tự gạt sẽ
dần được khơi ra và loại bỏ, chân
lý sẽ rõ dần và câu trả lời sẽ rất hiển
nhiên đối với người trò khi đã nhận
rõ được bản chất của vấn đề.
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Methodology
Wisdom activated by Everestzen and Socratic Method
Every human being was born like a brand
new computer, having the operating system
and virus detection and removal software
automatically run in the most optimal way.
During the course of operation, based on
the operating system, every man needs to
collect input under information or data and
install additional software such as habits and
characteristics. In this very process, the viruses
such as negative habits and traits inflict,
causing the brain to stall, heat up with stress
and function ineffectively, even resulting in a
standstill without resolving the problems.
Therefore in order to reduce stress and
improve intellectual capacity, we need to
scan and remove these cognitive viruses.
ProSelf training program consists of 02
combined methodologies, assisting everyone
to trigger the software to automatically
track and quarantine viruses in his existing
perception.
“Decoding a stress-free life” program with
Socratic Method will enable learners to

employ their thinking to find the cognitive
viruses by themselves and the ways to clean
them up.
At this stage, however, the virus removal
software inside the person has not been
activated. The acquired knowledge still stay at
the rational layer without making real cases.
Furthermore, it may cause internal conflicts
with inherent feelings and emotions.
To harmonize and integrate rational and
emotional thinking, participants have to
practice Everestzen, a Zen discipline that
allows discovering and thinking during the
state of Mindfulness (may be referred as
intuitive thinking in psychology).
When the system is triggered inside,
headaches may occur, which is a good sign
showing active virus scanning process.
Participants should not avoid but encounter
the pain to find the solutions. An analogy
is that when you have a malign tumor,
it is agonizing to go through the surgical
operation, but it will give you peace of mind
when the disease wears off.

Mỗi con người sinh ra giống
như một cái máy tính mới mua
về, đều có hệ điều hành và
chương trình tìm diệt virus tự
hoạt động trong trạng thái tối
ưu nhất.
Trong quá trình vận hành, mỗi
người đều thu thập dữ liệu dưới
dạng data (thông tin) và cài
đặt thêm các phần mềm ứng
dụng (thói quen, tính cách…)
trên nền tảng của hệ điều
hành, thành một hệ thống
thống nhất. Nhưng cũng chính
trong quá trình này, những con
virus nhận thức như thói quen,
tính cách tiêu cực xâm nhập
khiến cho bộ não hoạt động ì
ạch, nóng máy (stress) và làm
việc kém hiệu quả, thậm chí bị
bế tắc, không giải quyết được
vấn đề.
Do đó, để giảm stress và gia
tăng hiệu quả hoạt động của
bộ não, chúng ta chỉ việc rà
soát tìm và loại bỏ các virus
nhận thức.
Chương trình đào tạo của
ProSelf, gồm 2 thành tố phối
hợp với nhau, sẽ giúp mỗi người
tự kích hoạt chương trình tìm và
diệt virus tự động bên trong hệ
thống nhận thức của mình.
“Chương trình giải mã cuộc
sống không stress”, với phương

pháp Socrates, sẽ giúp người
học dùng tư duy của chính
mình để tự tìm ra các virus
nhận thức của bản thân mình
và cách thức loại trừ nó.
Tuy nhiên, lúc này, chương
trình tìm diệt virus bên trong
mỗi người vẫn chưa được
kích hoạt, những kiến thức
này vẫn chỉ ở tầng lý trí, chưa
tạo ra sự thay đổi thật sự,
thậm chí còn mâu thuẫn,
giằng xé với cảm giác, cảm
xúc cố hữu.
Để có sự hợp nhất giữa lý trí
và con tim thì người tham dự
cần phải thực hành Thiền Tuệ,
loại Thiền cho phép khám
phá, tư duy trong Chánh niệm
(có thể tạm gọi là tư duy trực
giác trong tâm lý học).
Khi hệ thống bên trong được
kích hoạt, hiện tượng nhức
đầu có thể xảy ra. Đó là dấu
hiệu tốt cho thấy có sự đấu
tranh ở bên trong, virus đang
được phát hiện.
Người tham dự không nên
tránh né mà hãy đối diện để
tìm cách giải quyết, giống
như có khối u thì phải mổ,
sẽ đau đớn nhưng sau đó sẽ
hết bệnh cùng với sự dễ chịu
đi kèm.
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Hidden gems
Participants’ Zen performance

Here under were 03 results of Zen practice by 02 participants:
Ms. Nguyen Thi Loan and Ms. Dieu Thao

93%

Ms. Dieu Thao performed action
of ”Continuously maintaining still
sitting status and raising her hand
before the chest for 01 hour”

86%

Ms. Nguyen Thi Loan performed action of ”Continuously maintaining still sitting status
for 01 hour”

Please refer to 02 writings below to
differentiate calm and active status.

83%

Ms. Nguyen Thi Loan performed action of ”Continuously cleaning the vase for 01
hour”

Muse: a brain sensing device
developed by InteraXon
http://www.choosemuse.com/

Calm: A deep restful
focus on your breath.
These are moments
when you're truly
concentrated on your
breath.
Neutral: This is your
natural resting state. Your
attention isn't fluctuating,
but you aren't deeply
focused either.
Active: This is time spent
with a wandering mind.
Your attention was
fluctuating.

Muse’s results demonstrated that ProSelf learners had attained very high level of
focus under extremely challenging conditions.

Feeling writing by a learner
experiencing calm status
Naturally I lifted my hand so gently, I
felt so strange, what was happening?
I continued to observe, I couldn’t
believe that I had entered the flow
state and I perceived it again. This
time it was a clear feeling, my hand
was very light, I could raise it as high
as I’d like to, it was not as heavy as
initially. I love it!
Feeling writing by a learner
experiencing active status
I felt very uncomfortable and heavy
when moving my hand up and down.
Then there was something invisible
overwhelmed me, I didn’t know if it
was sleepiness or proactivity. I let it
freely conquered me. In the end, it
was sleepiness and not what I was
expecting for.
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International recognition

Quality

Quality
International recognition

ProSelf received many accolades, including but not limited to:
1. Independant international certificate “QAS2016 - ISO/QSM 9001
standard” from GlobalGTA, under quality control of InterConformity,
Germany
2. Excellent brand, product and services in 2015
3. Trusted education organisation for the education mission
4. Leading reputable education brand in Vietnam in 2015
5. Top 50 people of honor for the education mission in Vietnam
6. “Top 200 Products and Services in Vietnam in the integration context” voted by Vietnamese consumer in 2015.

TOP BRANDS

TOP 50

International competition
certificate

Vietnam Leading
Education Brand

On 31 October, 2015,
ProSelf was awarded the
International competition
certificate - Top Brands
co-issued by Economic
Research Institute, Vietnam
Consumer Research Centre and UK-based Global
GTA, under the rigorous
quality control of InterConformity, Germany.

On 08 November, 2015,
ProSelf was granted with
Top 50 Vietnam Leading
Education Brands by Vietnam Learning Promotion
Central Committee
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Value
Customers’ satisfaction
DRB Vietnam
QUALITY FEEDBACK FORM
Please rate your satisfaction by checking the options below:
Very incorrect Incorrect Correct Very correct
I am satisfied with trainers’ attitude

X

The training solutions are novel and unconventional

X

Training soluions are very effective

X

The training bring about exceptional outcomes
Overall, the services are very good

X
X

Binh Duong,
On behalf of DRB Vietnam
Moon Seung Pil
General Director
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Value
Customers’ satisfaction

Anh Nguyễn Thành Phước
- Quản lý Kho công ty DRB
Việt Nam

Mr Nguyen Thanh Phuoc - DRB
Vietnam, Warehouse Manager

“Không ngờ với phương
pháp học lạ thường (trước
giờ chưa thấy) mà lại mang
đến kết quả rộng lớn, bao
quát đến vậy”

“I couldn’t believe such strange
learning methods (which I’ve never
seen before) could bring about such
enormous and all encompassing
results”

Anh Lương Văn Sang - Trợ lý
bộ phận chuẩn bị sản xuất
công ty DRB Việt Nam

Mr Luong Van Sang - DRB Vietnam,
Pre-Manufacturing Assistant

“Khóa học này làm cho
người không biết thành biết,
không hiểu thành hiểu, thay
đổi được suy nghĩ và nhận
định, cái tôi của người
khác”

“This training course turns people from
unknown to known, not understood
to understood, changes people’s
thinking, judgement and ego”
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CSR
Meaningful impact

Since 2011, ProSelf has been
providing international internship
and graduate trainee programs
to college students (such as
Universite d Auvergne University,
Institut de Gestion Sociale
(IGS), School of Business and
Development ESCD 3A Lyon) who
are interested in exploring personal

inner world and business value
creation. Practical and enriching
experience for young professionals
from around the world in such a
hotspot like Vietnam and a rare
social enterprise is an extraordinary
opportunity to see how
mindfulness is commericalized and
applied in real business setting.

ProSelf supported Vision impaired foundation Thien An for HR solutions.
ProSelf participated in the CPI 2015 Non-profit HR assistance programme organised by
LIN. As assigned by LIN, ProSelf supported Thien An in Tan Phu District from August to November, 2015. ProSelf together with MATA also won the first prize for CPI best community
innitiative.
ProSelf đã tham gia chương trình hỗ trợ giải pháp nhân sự cho các tổ chức phi lợi nhuận do LIN tổ chức
trong chương trình CPI2015. Theo sự phân công của LIN, ProSelf hỗ trợ Mái ấm Thiên Ân (MATA) từ tháng
8-11/2015. Nhóm ProSelf- MATA đã vinh hạnh được đánh giá là nhóm hoạt động hiệu quả nhất và được
tài trợ để tiếp tục triển khai giải pháp sau khuôn khổ chương trình.
Nguyễn Thùy
Liên đại diện
ProSelf chia
sẻ trong tọa
đàm Giao
lưu Văn hóa
Giáo dục
và Hội nhập
Quốc tế
2015

Nguyen Thuy Lien
represented ProSelf
to provide education
thought leadership
in the Forum of
Culture Educational
International
Integration Exchange
Program in 2015
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Masters
Bona fide Zen Masters with combined experience of 20
years practicing at Zen Monasteries

21 years of combined experience in training
individuals to practice Zen

More than 05 years in R&D and implementing training
programs to improve corporate productivity

Trainers of international calibre to either deploy
Headquaters-driven Zen programs or commission inmarket programs adhering to rigorous global standards
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Nguyen Duc Quy
●● 07 năm kinh nghiệm thực hành Thiền Đốn Ngộ và Thiền Tổ Sư

●●

07 years practicing Sudden-Enlighted Zen and Patriarchal Zen

●● 02 năm chuyên tu Thiền Đốn Ngộ tại Thiền viện Thường Chiếu

●●

02 years specializing in practicing the meditation of Patriarchal Zen at
Thuong Chieu Zen Monastery

●●

17 years practicing Vipassana meditation

●●

16 years of experience in teaching Zen for individuals

●● 05 năm nghiên cứu ứng dụng Thiền cho tổ chức

●●

08 years applying Zen in daily life and work environment

●● Tác giả và là người sáng lập ra bộ môn “Thiền Chủ động”,
cho phép thực hành tư duy, giải quyết và khám phá vấn đề
trong Chánh niệm

●●

05 years researching to apply Zen to corporate clients

●●

●● Tác giả của chương trình FlowTour (giúp học viên có thể
nhập vào trạng thái Flow theo ý mình trong bất cứ công việc
nào)

Author and founder of “Proactive Zen” method which allow thinking,
solving and exploring problems in the state of Mindfulness

●●

Founder of FlowTour program which assists learners to enter the flow
state at will for any activity

●● Tác giả của chương trình khảo sát các chỉ số tinh thần HRPI@

●●

Creator of HRPI@ spiritual metric assessment program

●●

Coaching nearly 500 courses for 5,000 learners (many of whom
are senior managers and business owners) on Proactive Zen, Self
leadership, Improving Emotional Intelligence and Spiritual Intelligence
and Leadership. Especially the 02 programs of “Improving self control”
and “Improving sense of responsibility at work” have motivated
hundreds of learners to gain back happiness in personal life and at
work in a short period of time

●●

Founder of ProSelf and ZenLeader

●● 17 năm kinh nghiệm thực hành Thiền quán
●● 16 năm kinh nghiệm dạy Thiền cho cá nhân
●● 08 năm nghiên cứu ứng dụng Thiền trong công việc và cuộc
sống

●● Dạy gần 500 khóa học cho gần 5000 lượt học viên (trong
đó có nhiều người là lãnh đạo các doanh nghiệp) về Thiền
chủ động, Làm chủ bản thân, Nâng cao trí tuệ cảm xúc (EI),
Nâng cao trí tuệ tâm linh (SI) và Nâng cao năng lực lãnh
đạo. Đặc biệt hai chương trình “Nâng cao sự tự chủ” và
“Nâng cao ý thức trách nhiệm trong công việc” đã giúp cho
hàng trăm học viên tìm lại được niềm vui trong công việc
cũng như cuộc sống chỉ sau một thời gian ngắn
●● Thành viên sáng lập hai công ty ProSelf, ZenLeader
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Trinh Thai Bao
●● 14 năm chuyên tu Thiền Đốn Ngộ tại Thiền viện Thường Chiếu
và Thiền viện Trí Đức

●●

●● 04 năm giảng dạy về thiền và phật pháp cho phật tử các tự
viện

14 years specializing in practicing the meditation of Patriarchal Zen at
Thuong Chieu and Tri Duc Zen Monastery

●●

●● 05 năm nghiên cứu ứng dụng Thiền trong công việc và cuộc
sống

04 years of experience in teaching Zen and Buddhism for buddhists
and monastic practice centres

●●

05 years applying Zen in daily life and work environment

●● 03 năm nghiên cứu ứng dụng Thiền cho tổ chức

●●

03 years researching to apply Zen to corporate clients

●● Giảng viên của các chương trình đào tạo, huấn luyện tinh
thần như: “Ứng dụng thiền chủ động trong công tác lãnh
đạo”, “Quản lí cảm xúc”, “Loại bỏ áp lực trong cuộc sống”,
“Nâng cao năng lực tự chủ”

●●

Instructor of many spiritual coaching and training programs:
“Applying Proactive Zen to business management”, “Managing
emotions”, “Removing stress in life”, “Improving self control”

●● Dạy gần 40 khóa học cho gần 400 lượt học viên về: Thiền
chủ động, Làm chủ bản thân, Nâng cao năng lực lãnh đạo.
Trong đó có hai chương trình “Nâng cao sự tự chủ” và “Nâng
cao ý thức trách nhiệm trong công việc” đã giúp cho nhiều
học viên tìm lại được niềm vui trong công việc cũng như
cuộc sống chỉ sau một thời gian ngắn

●●

Teach more than 40 courses for 400 learners on Proactive Zen, self
leadership, improving leadership. Especially the 02 programs of
“Improving self control” and “Improving sense of responsibility at
work” have motivated hundreds of learners to gain back happiness
in personal life and at work in a short period of time

●● Thành viên sáng lập hai công ty proSelf, zenLeader

●●

Founder of ProSelf and ZenLeader

●● Xuất gia năm 1997, Thọ giới Tỳ kheo năm 2002, xuất chúng
(rời khởi Thiền Viện) tháng 2/2011, hoàn tục (trở về đời sống
cư sĩ) đầu năm 2016

●●

Became a monk in 1997, became a bhikkhu in 2002, left the
Monastery in 2011 and left the monastic order early 2016

●●

Valedictorian of Bhikkhu reception in Dong Nai

●●

08 times entering and shutting off in private room (from 49 days to 03
months) to meditate at Thuong Chieu Zen Monastery

●● Thủ khoa thọ giới Tỳ kheo (tại Đồng Nai)
●● 08 khóa nhập thất (từ 49 ngày đến 3 tháng) tại Thiền Viện
Thường Chiếu
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Dang Thanh Xuan
●●

04 years specializing in practicing the meditation of Patriarchal Zen at
Thuong Chieu Zen Monastery

●● 02 năm kinh nghiệm dạy Thiền cho cá nhân tại ProSelf

●●

05 years practicing Vipassana meditation

●● Hoàn thành chương trình Thiền Tuệ (Everestzen) tại Proself
với các chủ đề: Lắng nghe đồng cảm, Lắng nghe hiệu quả,
Quản lí cảm xúc và giải tỏa Stress, Giải tỏa áp lực cho nhà
quản lý, Khám phá tính chủ động, Sống với tính chủ động,
Khám phá năng lực tự lãnh đạo bên trong bạn, Phương
pháp học giải quyết vấn đề, Nhận trách nhiệm hết stress,
Lãnh đạo kinh doanh, Thám hiểm nội tâm, Tìm lại chính mình
và Khám phá tâm linh

●●

02 years of experience in teaching Zen for individuals at ProSelf

●●

Completed Everestzen programs under various disciplines: Listening
in empathy, Effective listening, Emotion management and Stress
relief, Stress removal for managers, Exploring proactiveness, Living
in proactiveness, Exploring self leadership inside yourself, Problem
solving methodology, Taking responsibility to eradicate stress, Leading
entrepreneurship, Exploring inner thinking, Finding true self and
Spiritual exploration

●●

Completed more than 70 HRPI@ assessment tests

●●

Completed the following pratices:

●● 04 năm chuyên tu Thiền Đốn Ngộ tại Thiền viện Thường Chiếu
●● 05 năm kinh nghiệm thực hành Thiền quán

●● Thực hiện hơn 70 bài test HRPI@
●● Hoàn thành các bài thực hành:
◦◦ Ngồi bất động giơ tay qua đầu trong 3 tiếng
◦◦ Đứng tấn 3 tiếng
◦◦ Đứng tấn giơ tay trước ngực trong 3 tiếng

◦◦ Sitting still and keeping my hand over my head for 3 hours

◦◦ Đứng tấn giơ tay trước ngực và phát câu vô nghĩa
trong 3 tiếng

◦◦ Standing still for 3 hours

◦◦ Ngồi bất động phát câu vô nghĩa trong 3 tiếng.
◦◦ Ngồi bất động trong 3 tiếng

◦◦ Standing still and keeping my hand before my chest for 3 hours
◦◦ Standing still, keeping my hand before my chest and uttering nonsense phrases for 3 hours
◦◦ Sitting still and uttering nonsense phrases for 3 hours
◦◦ Sitting still for 3 hours
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Nguyen Thuy Lien
●● 08 năm thực hành Thiền của WapoGroup (Thiền Chủ động,
Thiền Thả lỏng và Thiền Trí tuệ).

●●

●● 08 năm diễn giả về chủ đề khởi nghiệp, phát triển bền vững
và phát triển bản thân.

08 years practicing Zen program of WapoGroup (Proactive Zen, Fluid
Zen, Wisdom Zen)

●●

●● Đồng tác giả chương trình đào tạo nâng cao Trí tuệ cảm xúc
Wapo.

08 years speaking about start-up, sustainable development and self
development

●●

Co-authoring Wapo Emotional Intelligence training program

●● Tác giả chatbot trí tuệ nhân tạo Lilian tham vấn cá nhân về
tình yêu - hôn nhân - gia đình.

●●

●● Giảng viên thỉnh giảng tại trường đại học chuyên đề Khởi
nghiệp và Trí tuệ cảm xúc

Founder of Lilian, an artificial intelligence chatbot platform which
counsels on love, marriage and family

●●

University professor teaching Start-up and Emotional intelligence
majors

●●

Founder of ProSelf, ZenLeader and LivaAI

●●

Awarded as 50 key people fulfilling Vietnam Education and Training
mission in 2015

●●

National Entrepreneur of the year (2015)

●● Sáng lập viên ProSelf, ZenLeader, LivaAI
●● 50 nhân tố điển hình vì sự nghiệp giáo dục và đào tạo Việt
Nam 2015
●● Doanh nhân tiêu biểu toàn quốc 2015
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Nguyen Thi Minh Dang
●● 03 năm thực hành Thiền của WapoGroup (Thiền Chủ động,
Thiền Thả lỏng và Thiền Trí tuệ).

●●

●● Chuyên gia tư vấn và đào tạo Doanh nhân khởi nghiệp

03 years practicing Zen program of WapoGroup (Proactive Zen, Fluid
Zen, Wisdom Zen)

●●

Consultant and Trainer of Start-up Entrepreneur programs

●●

Speaker and Judge of EINCubate Startup Competition 2017 program

●● Sáng lập viên IMAS, LivaAI

●●

Founder of IMAS and LivaAI

●● Thành viên ban cố vấn (advisor) của quỹ đầu tư Expara Venture Fund, QSF

●●

Member of advisor panel of Expara Venture Fund and QSF Monastery

●● Diễn giả, thành viên ban giám khảo chương trình EINCubate
Startup Competition 2017
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Ruby Tower - Level 16
81-85 Ham Nghi - District 1 - Ho Chi Minh City - Vietnam
contact@proself.vn
www.proself.vn - facebook.com/proself.vn
HOT LINE: (84) 977 220 586

