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Tham vấn tâm lý và huấn luyện kỹ năng

0918604397, thuyanh77vn@gmail.com

www.phamthithuy.vn , facebook: Phạm Thị Thúy

mailto:thuyanh77vn@gmail.com
http://www.phamthithuy.vn/


Thư giãn 

Nào cùng vỗ tay nào cùng vỗ tay

Cho quả tim nối kết quả tim

Cho con người biết yêu con người

Nào cùng hát lên/nắm tay/….



Nội dung chính

1. Giao tiếp bằng 5 giác quan

2. Quản lý cảm xúc

3. 9 nguyên tắc vàng Đắc nhân tâm
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"Sự ăn cho ta cái lực,

sự ở cho ta cái chí, 

sự bang giao cho ta cái nghiệp"
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 “Tri thức của các chuyên gia chỉ 

chiếm 15% trong thành công của 

họ, 85% còn lại phụ thuộc vào các 

mối quan hệ xã hội”

 Andrew Carnegie ,ông vua thép của Mỹ
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 Quan hệ xã hội có được là do 

chúng ta biết giao tiếp!
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Quá trình giao tiếp

Ý tưởng

Mã hoá

Gửi Nhận

Giải mã

Hiểu

Hồi đáp

Người gửi Người nhận
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Các yếu tố của quá trình giao tiếp
1. Người nói

2. Người nghe

3. Thông điệp/thông tin

4. Kênh giao tiếp

- Ngôn ngữ

- Phi ngôn ngữ

5. Các giác quan cảm nhận: 5 giác quan

6. Môi trường

- Môi trường vật chất

- Môi trường tâm lý xã hội

7. Sự đáp ứng/phản hồi
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Giao tiếp bằng 5 giác quan: bí quyết 

giao tiếp thành công

 5 giác quan luôn luôn tham gia vào quá trình

giao tiếp, dù bạn muốn hay không!

 Những gì tác động đến 5 giác quan đều tạo

nên những ảnh hưởng trong cảm xúc, suy

nghĩ, hành vi của chúng ta khi giao tiếp



Thảo luận

 Để giao tiếp thành công, nên chú ý điều gì, 

những điều nên và không nên khi giao tiếp 

bằng các giác quan:

 Thị giác: 

 Thính giác: 

 Vị giác:

 Khứu giác: 

 Xúc giác:



Vai trò của xúc giác
 Các chuyên gia đã làm thử nghiệm tại một bệnh xá 

của London. Theo đó, vào buổi tối, đêm trước buổi 
phẫu thuật, bác sỹ giải phẫu sẽ tới thăm người bệnh 
của mình và nói với anh ta về công việc sắp tới đồng 
thời trả lời các câu hỏi của bệnh nhân. Trong suốt thử 
nghiệm này, bác sỹ sẽ vừa nắm tay người bệnh vừa 
nói chuyện. 

 Những bệnh nhân này đã cho thấy khả năng phục hồi 
nhanh gấp ba lần những người trong nhóm bs không 
nắm tay, chỉ nói chuyện. 

 Khi bạn chạm vào ai đó một cách ân cần, chính cơ thể 
bạn cũng có nhiều thay đổi: Mức độ hormone căng 
thẳng giảm, hệ thần kinh thư thái, khả năng miễn dịch 
mạnh hơn và trạng thái cảm xúc cũng cải thiện.

 Những người khôn ngoan nói rằng: nếu bạn không 
ôm 7-8 người mỗi ngày thật chu đáo, bạn sẽ bị bệnh. 



Bác sỹ, y tá, điều dưỡng… 

cần phải KHỎE mới có thể
chăm sóc bệnh nhân tốt



 Theo thống kê thì ngành Y chiếm 

tỷ lệ nhân viên tự sát cao nhất 

trong các ngành nghề ở Mỹ, vì 

vậy mới biết là ngành này có đặc 

thù chịu nhiều áp lực, từ áp lực 

của hội ngành nghề, của cơ 

quan chủ quản, của đồng 

nghiệp, của bệnh nhân và thân 

nhân, và nhất là của dư luận xã 

hội. Ở Việt nam chưa có thống 

kê chính thức nhưng tỷ lệ tự sát 

của nhân viên ngành Y tế chắc 

không hiếm.

Đối với cá nhân tôi từ lúc bắt đầu 

hành nghề tới giờ, khoảng 25 

năm, không ít hơn 1 lần đã nghĩ 

đến việc này. 

 (face bs Chu Trọng Hiệp)
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Định nghĩa về sức khỏe của WHO

 “Sức khỏe là một trạng thái 
thoải mái hoàn toàn về thể 
chất, tinh thần và xã hội…” 

 => Một trong những phẩm chất quan 
trọng nhất của người thầy thuốc là 
“Quan tâm đến khía cạnh con người” 

 Bí quyết điều trị hiệu quả là 
chăm sóc tốt tinh thần cho 

bệnh nhân. 



 Luôn nhớ rằng trong buổi gặp gỡ, bệnh nhân

theo dõi cán bộ, nhân viên Y tế : Ánh mắt, nụ

cười, điệu bộ, nét mặt, dáng đứng, điệu đi,

thái độ, tác phong ...

 Và tất cả những thông tin này đều có thể

chữa bệnh hoặc gây ra bệnh.





Nguyên tắc 4 Xin 4 luôn

 Xin chào

 Xin cảm ơn

 Xin lỗi

 Xin phép

 Luôn mỉm cười

 Luôn nhẹ nhàng

 Luôn thấu hiểu

 Luôn giúp đỡ



Nguyên tắc 4S

Smile: Mỉm cười

Smart: Lịch sự

Speed: Mau lẹ

Sincerity: Chân thành



Để giao tiếp thành công cần 

biết 4 quy luật tâm lý trong 

giao tiếp
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ỨNG DỤNG QUY LUẬT TÂM LÝ TRONG GIAO TIẾP

 Quy luật 1: “Biết người biết ta trăm trận trăm 

thắng”

 Quy luật 2: Quy luật của cảm xúc

 Quy luật 3: Quy luật tấm gương

 Quy luật 4: Quy luật 7% - 38% - 55%. 
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2. Quy luật của cảm xúc

 Chuyển hóa cảm xúc để giao tiếp thành công

 Bình tĩnh = sáng suốt
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Kìm nén cơn giận gây hại cho tim
 Những người không bộc lộ tức giận khi gặp rắc rối trong 

công việc tăng gấp đôi nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, 

theo BBC. Một nghiên cứu của Viện nghiên cứu stress tại 

Stockholm (Thụy Điển) kéo dài từ 1992 đến 2003, đã khảo 

sát 2.755 đàn ông khỏe mạnh có độ tuổi trung bình 41 về 

cách họ đối phó mâu thuẫn với cấp trên và đồng nghiệp. 

Những người chọn thái độ im lặng, hoặc bỏ đi, sau 10 năm 

bị đau tim hoặc tử vong vì các bệnh tim mạch khác, trong 

khi những người phản ứng trực tiếp với xung đột có nguy 

cơ thấp hơn. 

 Theo nhóm nghiên cứu, cơn giận không được giải tỏa sẽ 

gây căng thẳng, tăng huyết áp và gây nguy hiểm cho hệ 

tim mạch. Ngoài ra, những người kìm chế cơn giận nơi 

công sở cũng dễ có các triệu chứng như nhức đầu, đau dạ 

dày và hay nổi giận bất chợt ở nhà. (Lê Loan -

24/11/2009,(thanhnien.com.vn)





 Khi stress, cơ thể sẽ tiết ra hormone 

cortisone- là hormone ức chế tuyến 

thượng thận, dẫn đến 1 loạt phản ứng 

trong cơ thể để chống lại tác nhân kích 

thích đó.

 Khi cảm thấy an toàn, hứng thú, cơ thể 

tiết adrenalin là hormone hưng phấn.



CẢM XÚC TIÊU CỰC SINH BỆNH TẬT

 "Phẫn nộ hại gan, phấn khích hại tim, ưu sầu 

hại phổi, suy nghĩ nhiều hại tỳ, lo sợ hại thận, 

bách bệnh đều sinh ra từ tức giận". ( trích 

sách Hoàng đế nội kinh tố vấn) 

 Con người không thể không tức giận, nhưng 

nhất định phải biết cách tức giận; nhất định 

không được làm nô lệ của cảm xúc, nhất định 

phải làm chủ cảm xúc.
 QUẢN LÝ TỐT CẢM XÚC SẼ KHỎE, THÀNH CÔNG, HẠNH PHÚC
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 “Tăng cường cảm xúc tích 

cực có thể kéo dài tuổi thọ 

thêm 10 năm”
 Bí mật chiếc xô cảm xúc, Tom Rath, 

Donald O.Cliftton, Ph.D



Ai chịu trách nhiệm về cảm xúc của ta?
 Câu chuyện về một người đàn ông thông thái trong 

làng. Có một cậu thanh niên trẻ đến thách thức xem 
người đàn ông thông thái đến mức nào. Cậu ta đến 
trước mặt người thông thái, la hét, chửi mắng nhưng 
vẫn không thấy câu trả lời từ người đàn ông đó. Cậu 
ta cảm thấy mệt. Cậu ta thắc mắc, tại sao tôi nói như 
vậy mà người đàn ông kia không nói gì. Và cuối cùng, 
người đàn ông nhìn cậu thanh niên. Ông nói, "Này 
cậu thanh niên, nếu ai đó trao cho con một món quà 
mà con không nhận thì món quà đó vẫn còn trên tay 
ai? 

 Câu trả lời là: Nó vẫn còn trên tay của người cho đi!“

 Ai chịu trách nhiệm về cảm xúc của ta?
 Chúng ta chính là người chịu trách nhiệm cho cảm 

xúc của mình. 

 Đừng đem đau khổ cho người khác và cũng đừng 
nhận đau khổ từ ai.





Quản lý cảm xúc

Thay đổi suy nghĩ 

=> TƯ DUY TÍCH CỰC



Thực hành: Giẫu phẫu cơn thịnh nộ

 Tình huống: 1 người vượt ngang qua 

xe bạn

 Bạn nghĩ: thật là kẻ thô lỗ => thịnh nộ

 Bạn nghĩ: có lẽ anh ta không nhìn thấy 

mình, hoặc anh ta chắc có lý do để đi 

như vậy” => tháo ngòi thịnh nộ
(Daniel Goleman, sách Emotional Intelligent)



Kiểm soát cơn giận: Thay đổi cách nhìn

 Việc nghiền ngẫm sự giận dữ sẽ 

càng khơi nó lên, nếu thay đổi 

cách nhìn đi thì sẽ dập tắt được 

ngọn lửa giận dữ.

 Xem xét lại tình huống dưới một 

góc độ tích cực hơn là một trong 

những cách chắc chắn nhất để làm 

lắng dịu sự bực mình.
(Trích từ sách Emotional Intelligent)



Cách điều khiển và kiểm soát cảm xúc của 

chính mình
 Không phản ứng vội

 Nhận định lại tình hình/thay đổi cách nhìn

 Thay đổi trọng tâm chú ý

 Thể hiện cơn nóng giận của mình một cách
thích hợp: 

 - Bạn cần 15 phút bình tĩnh

 – Hít thở sâu

 – Xuống giọng

 – Bắt đầu bằng “Tôi cảm thấy…”, “tôi nghĩ là…”
 (Theo GS tâm lý học Daniel Goleman, sách Emotional 

Intelligent)
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Điều khiển và kiểm soát cảm xúc của 

người khác:

 Bí quyết đơn giản:

Chăm chú lắng nghe



Bài thơ ĐƯỢC
 Sống một kiếp người, bình an là được

 2 bánh 4 bánh, đi được là được

 Tiền ít tiền nhiều, đủ ăn là được

 Người xấu người đẹp, tốt tính là được

 Người già người trẻ, miễn khỏe là 

được

 Nhà giàu nhà nghèo, hòa thuận là 

được

 Ông xã về trễ, miễn về là được

 Bà xã càu nhàu, thương mình là được

 Con ngoan con quấy, biết nghe là 

được

 An lành bệnh tật, miễn lớn là được

 Tiến sỹ cũng được, bán rau cũng 

được

 Sau khi trưởng thành, sống tốt là 

được

 Hàng hiệu hay không, mặc được là được

 Tất cả phiền não, biết xả là được

 Kiên trì cố chấp, biết thứ tha là được

 Bạn bè gần xa, nhớ nhau là được.

 Không phải có tiền, muốn gì cũng 

được.

 Nhà to nhà bé, có chỗ ở là được

 Tâm tốt việc tốt, số mệnh đổi được

 Tích đức tu thân, ăn năn là được

 Thiên địa vạn vật, tuỳ duyên là được

 Ai đúng ai sai, Trời biết là được

 Mọi người hướng tốt, như thế là được

 Anh tốt tôi tốt, vậy là quá được

 Tôi đây làm được, bạn cũng làm được

 Người ta làm được, mình sẽ làm được

 Khó khăn chồng chất, miễn cố là được

 Nói nhiều như vậy, hiểu được là được

 Vẫn còn chưa hiểu, xem lại là được.

(Sưu tầm)



9 nguyên tắc vàng Đắc 

nhân tâm của Dale Carnegie

1. Không chỉ trích, 

oán trách hay 

than phiền



 “Đừng chỉ trích mái nhà hàng xóm nhiều 
tuyết khi cửa nhà mình lại không sạch” 

 “Đừng chỉ trích họ. Vì có thể, chúng ta 
cũng sẽ hành xử như thế trong hoàn 
cảnh tương tự”

 “Tôn trọng ý kiến của người khác. 
Không bao giờ nên nói với ai đó là 
“Anh/chị sai/nhầm rồi” => Mỗi 
người 1 góc nhìn. Nên nói “tôi có ý 
kiến khác anh.



9 nguyên tắc vàng

2. Thành thật khen 

ngợi và biết ơn 

người khác



 “Mọi người tôi gặp đều có những 

điểm hay hơn tôi và tôi luôn học 

được điều gì đó từ họ” 

 Emerson

 Tam nhân đồng hành, tất hữu ngã 

sư yên (Trong 3 người đi cùng ta, ắt 

có người là thầy ta ở đó) (Khổng Tử)



9 nguyên tắc vàng

3. Khơi gợi ở người 

khác ý muốn thực hiện 

điều bạn đề nghị



 “Những ai có thể đặt mình vào vị trí 

người khác, những ai có thể hiểu 

những suy tư, cảm nhận của mọi 

người thì không bao giờ phải lo 

lắng cho tương lai”

 Owen D.Young



9 nguyên tắc vàng

4. Chân thành quan 

tâm đến người khác



9 nguyên tắc vàng

5. Mỉm cười

http://www.google.com.vn/imgres?imgurl=http://files.myopera.com/bom-and-close-friends/albums/765888/sweet-baby-with-toothy-smile.jpg&imgrefurl=http://www.bdsphucle.com/news.php%3Fid%3D92%26cid%3D6&usg=__4S3Hvgo_rGYbSc8OCHO_PUxEI9o=&h=960&w=1280&sz=118&hl=vi&start=78&sig2=far9BgVo3_9fo5QciEGyjg&zoom=1&itbs=1&tbnid=G0TGhBEqAabMTM:&tbnh=113&tbnw=150&prev=/images%3Fq%3Dc%25C6%25B0%25E1%25BB%259Di%26start%3D60%26hl%3Dvi%26sa%3DN%26ndsp%3D20%26tbs%3Disch:1&ei=6BODTYyvG4XEcNa75JMD




9 nguyên tắc vàng

6. Luôn nhớ rằng tên 1 

người là âm thanh êm 

đềm, ngọt ngào và 

quan trọng nhất.



9 nguyên tắc vàng
7. Lắng nghe người 

khác, khuyến khích 

người khác nói về họ

http://www.google.com.vn/imgres?imgurl=http://www.muctim.com.vn/article/media/2011/2-21/42867//lang.jpg&imgrefurl=http://www.muctim.com.vn/Vietnam/The-gioi-tuoi-moi-lon/Ky-nang-song/2011/2-22/42867/&usg=__HtB_-LL9chNIhEkc-7qlgugRJeM=&h=345&w=325&sz=12&hl=vi&start=1&sig2=cUOsUxIT1q8eZefUFSlOwA&zoom=1&tbnid=0uFI5rabLbkAJM:&tbnh=120&tbnw=113&ei=shRoTunWHMeeiAfyq5H-Cw&prev=/search%3Fq%3Dl%25E1%25BA%25AFng%2Bnghe%26hl%3Dvi%26sa%3DX%26tbm%3Disch%26prmd%3Divns&itbs=1


9 nguyên tắc vàng

8. Nói về những điều mà 

người khác quan tâm



9 nguyên tắc vàng

9. Thành thật cho 

người khác thấy sự 

quan trọng của họ



Ai cũng quan trọng!



9 nguyên tắc vàng của Dale Carnegie

1. Không chỉ trích, oán trách hay than phiền

2. Thành thật khen ngợi, cảm kích người khác

3. Khơi gợi ở người khác ý muốn thực hiện điều bạn đề 
nghị

4. Chân thành quan tâm đến người khác

5. Mỉm cười

6. Luôn nhớ rằng tên 1 người là âm thanh êm đềm, ngọt 
ngào và quan trọng nhất.  

7. Lắng nghe người khác, khuyến khích người khác nói 
về họ

8. Nói về những điều mà người khác quan tâm

9. Thành thật cho người khác thấy sự quan trọng của họ
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