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TRƢỚC KHI ĐẾN VỚI SINH TRẮC 
 
1. TRƢỞNG PHÕNG R&D FPT TELCOM (8 năm) 

2. PHÓ GĐ PHỤ TRÁCH R&D, SI VDC-IT /VNPT (5 năm) 

3. TRƢỞNG ĐẠI DIỆN KHU VỰC PHÍA NAM VDC-SI  

4. GIÁM ĐỐC CTY TƢ VẤN CNTT SAO KHUÊ (1 năm) 

5. ĐỒNG SÁNG LẬP GĐ ĐỐI NGOẠI CTY SCI-HEATHCARE 

6. NHÀ SÁNG LẬP  & NHÀ ĐÀO TẠO CHỦ TỊCH CTY VPAC 

 

Trần Thanh Hà 



CTY TƢ VẤN & PHÂN TÍCH 

TIỀM NĂNG CON NGƢỜI 

 

 
 

2010 TRƢỞNG PHÕNG R&D FPT PHỤ 

TRÁCH DỰ ÁN CLOUD COMPUTING 



CTY TƢ VẤN & PHÂN TÍCH 

TIỀM NĂNG CON NGƢỜI 

 

 
 

Trần Thanh Hà 

2012 PHÓ GIÁM ĐỐC SI, R&D  VDC/VNPT  

DỰ ÁN CLOUD COMPUTING 



CTY TƢ VẤN & PHÂN TÍCH 

TIỀM NĂNG CON NGƢỜI 

 

 
 6/2012 PHÓ GIÁM ĐỐC SI, R&D  VDC/VNPT  

TẠI HÀN QUỐC 



CTY TƢ VẤN & PHÂN TÍCH 

TIỀM NĂNG CON NGƢỜI 

 

CƠ DUYÊN ĐẾN 

VỚI SINH TRẮC 
 

Trần Thanh Hà 



CTY TƢ VẤN & PHÂN TÍCH 

TIỀM NĂNG CON NGƢỜI 

 

CHẠY VIDEO CON CÁ 

Trần Thanh Hà 



CTY TƢ VẤN & PHÂN TÍCH 

TIỀM NĂNG CON NGƢỜI 

 

 
 

Trần Thanh Hà 

NGƢỜI THẦY QUỐC TÊ VĨ ĐẠI 

 ADAM KHOO  
LÀ TRIỆU PHÖ TRẺ TUỔI NHẤT 

SINGAPORE – SỞ HỮU 7 CTY 
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NGƢỜI THẦY QUỐC TÊ 

TRIỆU PHÖ  
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MICROSOFT 
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CTY TƢ VẤN & PHÂN TÍCH 

TIỀM NĂNG CON NGƢỜI 

 

 
 



CTY TƢ VẤN & PHÂN TÍCH 

TIỀM NĂNG CON NGƢỜI 

 

CHẠY VIDEO CHIP PHỎNG 

VẤN VPAC 

Trần Thanh Hà 



CTY TƢ VẤN & PHÂN TÍCH 

TIỀM NĂNG CON NGƢỜI 

 

KHÁM PHÁ TIỀM 

NĂNG BẢN THÂN 

với VPAC  
 

Trần Thanh Hà 



CTY TƢ VẤN & PHÂN TÍCH 

TIỀM NĂNG CON NGƢỜI 

 
NHỮNG YẾU TỐ TẠO NÊN 

HỌC GIỎI 

Trần Thanh Hà 

1. Niềm tin mạnh mẽ 

2. Tầm nhìn cá nhân 

3. Phƣơng pháp để thành công 

4. Khả năng làm chủ cảm xúc và hành động 

5. Khả năng chuyển hoá thất bài thành bài 

học kinh nghiệm 

6. Lòng tự trọng và ý thức về giá trị của 

mình. 



NÃO BỘ & VÂN TAY 

CÁC CHỦNG VÂN TAY 

MẬT ĐỘ VÂN TAY & GÓC ATD 

CÁC GIẢI PHÁP CỦA VPAC 

CÁC CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 
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CTY TƢ VẤN & PHÂN TÍCH 

TIỀM NĂNG CON NGƢỜI 

 

NÃO BỘ &  

SINH TRẮC HỌC VÂN TAY 
 

Trần Thanh Hà 



TIỀM NĂNG VÀ CẤU TRÖC NÃO 



TIỀM NĂNG VÀ CẤU TRÖC NÃO 



DI TRUYỀN VÀ MÔI TRƯỜNG 

PHẦN GIỐNG NHAU LÀ DO DI TRUYỀN 

PHẦN KHÁC NHAU LÀ DO MÔI TRƯỜNG TÁC ĐỘNG  



TÀI NĂNG & TIỀM NĂNG 

TÀI NĂNG 
Năng lực “đã chín”  
 Bộc lộ ra bên ngoài 

TIỀM NĂNG 
Năng lực “THÔ”  

 Ẩn chứa bên trong 

Tiềm năng: 
Tài năng tiềm ẩn 

nhƣ tảng băng 
chìm không lồ 



CHẤT XÁM VÀ TIỀM NĂNG 



CHẤT XÁM VÀ TIỀM NĂNG 



CHẤT XÁM VÀ TIỀM NĂNG 



ĐO MẬT ĐỘ CHẤT XÁM 



KHOA HỌC VỀ  

 

DMIT  
 

Dermatoglyphics Multiple Intelligence Test  



LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN DMIT 



LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN DMIT 



LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN DMIT 



DMIT TRÊN THẾ GIỚI 

SINGAPORE 

·  www.adrc.org 

·  www.brainchecker.sg 

·  www.brain-childlearning.com  

·  www.easybrainmethods.com  

  

MALAYSIA 

·  www.genecode.com.my 

·  www.brain-childlearning.com 

·  www.brainchecker.com.my 

·  www.genebook.com.my  

·  www.mydna.com.my 



DMIT TRÊN THẾ GIỚI 

INDONESIA 
·         www.brainchild-indonesia.com 
·         www.brain-childlearning.com 
·         www.konsultasi.dmiprimagama.com 
  
THAILAND/TAIWAN 
·         www.mindecodetd.com 
·         www.mindtech.com.np 
·         www.itellusa.com 
·         www.inborn-intel.com 



DMIT TRÊN THẾ GIỚI 
INDIA 

·         www.brain-mark.com  

·         www.brain-secrets.com  

·         www.empowermind.in 

·         www.mind-tech.in  

·         www.9jivan.com 

·         www.brain-key.com 

·         www.brainwonders.in 

·         www.eridges.com 

·         www.empowermindz.com 

·         www.hytechbrain.com 

·         www.discoverinnate.com 

·         www.jazzabrain.com 

·         www.telescopesolutions.in 



DMIT TRÊN THẾ GIỚI 

AMERICA 
·         www.itellusa.com 
·         www.dermatoglyphics.com 
·         www.fingerprintamerica.com 
·         www.handanalysis.net 
·         www.fbi.gov 
·         www.ibrainconcepts.com 
 CANADA / UK / RUSSIA 
·         www.mytalents.ca 
·         www.dermatoglyphics.ru 
·         www.brain-childlearning.com 



Tính cách và hành vi 

Tư duy và tưởng tượng 

Vận động 

Xử lý hình ảnh 
 

Nhạy cảm với âm thanh  
và tiếng ồn 

Ngón cái 

Ngón trỏ 

Ngón giữa 

Ngón áp út 

Ngón út 

Thùy trước trán 
 

Thùy trán  

Thùy đỉnh 
 

Thùy Chẩm 

Thùy thái dương 

Sự tương ứng giữa các Ngón tay và  
các chức năng của não 

KHOA HỌC DMIT 



KHOA HỌC DMIT 



ngón 

cái 

Ngón 

trỏ 

Ngón 

giữa 

Ngón 

áp út 

Ngón 

út 

Đặc điểm 
/ tính 
cách/ 

Chức năng 
điều hành 

Chức năng 
thuộc về 
tinh thần 

Chức năng 
cảm xúc 

KHOA HỌC DMIT 



KHOA HỌC DMIT 



Langage Syntax 

R1- Ngón cái: QUẢN LÝ 

Khả năng: Tổ chức và  quản l{. Có 
thể sắp xếp kế hoạch. Có tính tự 
nhận thức và kỷ luật cao Mẫu 

L1 - Ngón cái trái: LÃNH ĐẠO 

Khả năng: lãnh đạo, thiết lập mục 

tiêu, sáng tạo, hướng ngoại và 

tương tác giữa các cá nhân Mẫu 

R2 - Ngón trỏ: LẬP LUẬN 

Khả năng thuyết phục, tư duy lập 

luận logic, thuyết phục. Ngôn ngữ 

lý luận tốt Mẫu 

R3 - Ngón giữa: VẬN ĐỘNG TINH 

Khả năng vận động: khéo tay, sắp 

xếp công việc uyển chuyển Mẫu 

R4 - Ngón áp út: NGÔN NGỮ 

Khả năng ngôn ngữ: hấp thụ và 

hiểu biết, nhận dạng về ngôn ngữ, 

đồng thời có khả năng ghi nhớ 

ngôn ngữ tốt 
Mẫu 

R5- ngón út: ĐỌC VÀ QUAN SÁT 

Khả năng đọc, quan sát và ghi nhớ 

bằng mắt. Mẫu 

L2- Ngón trỏ: TƢỞNG TƢỢNG 

Khả năng tưởng tượng, sáng tạo 

phát triển ý tưởng, 3D Mẫu 

L3 - Ngón giữa: VẬN ĐỘNG THÔ 

Khả năng vận động cơ thể, điều 

khiển vận động. Đồng nhất những 

cảm giác vận động của cơ thể Mẫu 

L4- Ngón áp út: ÂM NHẠC 

Khả năng cảm thụ âm nhạc. Nhạy 

cảm với âm thanh, giai điệu và 

tiếng ồn. Nhạy cảm âm vực Mẫu 

L5- Ngón út: NHẬN DIỆN HÌNH ẢNH 

Khả năng nhận diện hình ảnh, 

quan sát và phối màu Mẫu 

BÀN TAY PHẢI BÀN TAY TRÁI 

TFRC: Tổng 

chỉ số đường 

vân tay/10 

đầu ngón tay 

của bạn 

CHỨC NĂNG NÃO 
VÀ BẢN ĐỒ VÂN TAY 



KHOA HỌC DMIT 

Mật độ 

vân tay 

(Mật độ 

chất 

xám) 

Chủng 

vân tay 

(Hình 

dạng vân 

tay) 

TÍNH CÁCH 

& ĐẶC 

TRƯNG 

TÀI NĂNG 

TIỀM ẪN 

Sinh trắc 

vân tay 
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KHOA HỌC DMIT 

Phản ảnh 

TIỀM 

NĂNG 

của vùng 

não 

tương 

ứng 

Mật độ vân tay 

TFRC = total finger ridge-count 
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KHOA HỌC DMIT 

Phản ảnh 

ĐẶC 

TRƯNG & 

TÍNH 

CÁCH CÁ 

NHÂN 

Chủng vân tay  

(Hình dạng vân tay) 
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XÃ HỘI HÓA 

LẬP LUẬN TOÁN HỌC & 
SUY NGHĨ LOGIC 

NGÔN NGỮ 

CẢM XÚC 

KHÔNG GIAN THỊ GIÁC 

KỸ NĂNG THỂ CHẤT 

PHÁT TRIỂN CẢM XÚC 
VÀ KẾT NỐI CÁC TẾ BÀO 
THẦN KINH 

Mangthai   Sinh ra  1tuổi   2tuổi  3tuổi  4tuổi  5tuổi  6tuôi  7tuổi 8tuổi  9tuổi 



Làm sao để xác định được một thiên tài?  
Ai là người giỏi nhất? 



Thuyết đa thông minh 

Năm 1983, Howard Gardner, một nhà 
nghiên cứu và là giáo sư tại Đại học 
Harvard đã đưa ra những quan điểm mới 
về trí thông minh (trí tuệ) 

học Năng 
khiếu/ 

Tài năng 

Đào 
tạo tài 
năng 
tốt 

Bỏ qua 

Tài năng bị 
chôn vùi 

Được khám phá 
Kích thích 
/Củng cố 



Trí thông minh ngôn ngữ 
Trí thông minh bằng lời nói và ngôn ngữ thể hiện bằng những từ 
ngữ, cách nói hoặc viết. Họ thường giỏi đọc, viết, kể chuyện, và 
ghi nhớ từ và ngày tháng. Họ có xu hướng học tốt nhất bằng 
cách đọc, ghi chú, lắng nghe bài giảng, và qua thảo luận và tranh 
luận. Họ cũng thường xuyên xử dụng kỹ năng giải thích, giảng 
dạy và các bài diễn văn hay nói có sức thuyết phục. Những người 
có trí thông minh bằng lời nói-ngôn ngữ học ngoại ngữ một cách 
dễ dàng vì họ có trí nhớ từ cao và thu hồi và khả năng hiểu và 
vận dụng cú pháp và cấu trúc .. 
 

J.K. Rowling 



Trí thông minh logic - toán học 
  Đây là vùng phải làm với logic, trừu 

tượng, quy nạp, lập luận suy diễn, và 
những con số. Trong khi người ta 
thường cho rằng những người có trí 
thông minh này thường nổi trội 
trongnhững môn như: toán học, cờ vua, 
lập trình máy tính và các hoạt động trừu 
tượng hoặc những con số, nơi khả năng 
toán học ít hơn khả năng suy luận. Đây 
cũng là vùng nhận dạng mẫu trừu 
tượng, tư duy khoa học và điều tra, và 
khả năng để thực hiện các tính toán 
phức tạp. 

 



• Trí thông minh không gian： 
   Đây là vùng phải làm việc với những tầm nhìn và phán 

đoán không gian. Những người có trí thông minh thị giác-
không gian mạnh mẽ thường rất giỏi trong việc hình 
dung và tinh thần với đối tượng thao tác. Họ có một trí 
nhớ thị giác mạnh mẽ và thường có khuynh hướng nghệ 
thuật. Những người có trí thông minh thị giác-không gian 
cũng thường có một cảm giác rất tốt về phương hướng, 
ngoài ra họ cũng có thể có sự phối hợp tay và mắt rất tốt, 
mặc dù điều này thường được xem như là một đặc trưng 
của vận động cơ thể. 



   Thông minh vận động： 
     Đây là vùng dành cho những chuyển động cơ thể. Trong vùng 

này, con người thường thành thạo trong việc hoạt động thể 
chất như thể thao hay khiêu vũ và thường thích các hoạt động 
phong trào. Họ có thể thưởng thức diễn xuất hay biểu diễn, và 
nói chung họ rất giỏi trong việc xây dựng và làm mọi thứ. Họ 
thường học tốt nhất khi thể chất làm một cái gì đó, chứ không 
phải đọc hoặc nghe về nó. Những người có trí thông minh vận 
động cơ thể, mạnh mẽ dường như sử dụng những gì có thể 
được gọi là bộ nhớ cơ bắp; tức là, họ nhớ những điều thông 
qua cơ thể của họ, chứ không phải bằng lời nói (bộ nhớ bằng lời 
nói) hoặc hình ảnh (bộ nhớ trực quan). Những vận động đòi hỏi 
các kỹ năng và sự khéo léo, độ dẻo dai, cũng như cần thiết cho 
khiêu vũ, thể thao, phẫu thuật, làm thủ công, vv... Nghề nghiệp 
mà phù hợp với những người có trí thông minh này bao gồm 
các vận động viên, vũ công, diễn viên, diễn viên hài, nhà xây 
dựng, và thợ thủ công 

 



  Trí thông minh âm nhạc： 
• Đây là vùng trí tuệ phải làm với các giai 

điệu, âm nhạc và thính giác.  Những người 
có trình độ cao về âm nhạc thường rất 
nhạy với âm thanh, nhịp điệu, và âm vực. 
Họ thường có khả năng rất tốt và thậm chí 
tuyệt đối về ca hát, chơi nhạc cụ và sáng 
tác nhạc. Khi có một thành phần trí tuệ 
âm nhạc này, những người mạnh nhất có 
thể học tốt nhất thông qua bài giảng. 
Ngoài ra, họ thường sử dụng bài hát hoặc 
giai điệu để học hỏi và ghi nhớ thông tin, 
và có thể thực hiện tốt nhất những màn 
biểu diễn âm nhạc 

     

Mozart 



Trí thông minh tương tác giao tiếp： 
  Đây là khu vực phải làm việc với sự tương tác giữa 
người với người. Những người trong nhóm này thường 
hướng ngoại và có đặc điểm là luôn nhạy cảm với 
những tâm trạng, cảm xúc, tính khí, động cơ của người 
khác, và họ có khả năng hợp tác, làm việc với người 
khác như một phần của nhóm. Họ giao tiếp tốt và dễ 
dàng đồng cảm với người khác, và họ có thể là những 
người lãnh đạo hoặc những người đi theo. Họ thường 
học tốt nhất bằng cách làm việc với người khác và 
thường thích thú với các cuộc thảo luận và tranh luận 
 

 
Martin Luther King Jr. 



Trí thông minh nội tâm：  
   Đây là vùng phải làm việc hướng nội và phản 
chiếu năng lực của chính chủ thể.  Những người 
có trí tuệ mạnh về điều này thường là người 
hướng nội và thích làm việc một mình. Họ có ý 
thức tự giác cao và có khả năng hiểu được cảm 
xúc, mục tiêu và động cơ của bản thân. Họ 
thường ham thích theo đuổi những tư tưởng cơ 
bản cũng như triết học vậy. Họ học tốt nhất khi 
được phép tập trung vào chủ đề của mình. 
Thường họ có một sự cầu toàn cao khi gắn với 
trí tuệ này 

Dalai Lama 



Trí thông minh thiên nhiên： 
 Bao gồm cả việc hiểu biết về thế giới tự 
nhiên như động thực vật, chú ý những 
đặc điểm của từng loài và phân loại 
chúng. Nói chung, nó bao gồm cả việc 
quan sát sâu sắc về môi trường tự nhiên 
xung quanh và có khả năng để phân loại 
những thứ khác nhau tốt. Nó có thể 
thực hiện bằng cách khám phá thiên 
nhiên, làm cho bộ sưu tập cho các loài,  
nghiên cứu chúng, và nhóm chúng lại 
với nhau. Có kỹ năng sắc bén về cảm 
giác - tầm nhìn, âm thanh, mùi, vị và xúc 
giác. Quan sát một cách sắc bén về sự 
thay đổi của tự nhiên và các mối liên hệ 
giữa các mẫu. 

 

Charles Darwin 



IQ Test VS Dermatoglyphics Test 

•   

 
Kiểm tra chỉ số thông minh 

 

Kiểm tra chỉ số đa thông minh theo 

ngành sinh trắc 

 

•Kết quả có thể bị thao túng 

•Kết quả kiểm tra có thể bị ảnh 

hưởng bởi cảm xúc và tác động bởi 

văn hóa 

•Kết quả căn cứ vào sự hiểu biết về 

những câu hỏi 

•Tính ổn định thấp 

• Không thể kiểm tra được trí tuệ 

tổng thể 

•Sẽ tạo ra những chiêu bài cá nhân 

•Kế quả có thể thay đổi tùy theo tâm 

trạng hoặc cảm xúc 

• Dựa theo khoa học ngành sinh 

trắc 

•Kết quả mang tính khách quan 

•Tính ổn định cao 

•Kế quả chỉ có một 

•Không bị ảnh hưởng bởi các tác 

động chủ quan 

•Mỗi người chỉ kiểm tra một lần 

duy nhất trong đời 

•Dựa trên cơ sở khoa học rõ ràng 

•Khoa học về gen, phôi thai, di 

truyền học 



CTY TƢ VẤN & PHÂN TÍCH 

TIỀM NĂNG CON NGƢỜI 

 

CÁC CHỦNG VÂN TAY 

& ĐẶC TÍNH 
 

Trần Thanh Hà 



CÁC NHÓM CHỦNG VÂN TAY CHÍNH 



CÁC 
CHỦNG 

DẤU VÂN 
TAY 

Các chủng dấu vân tay 



 
Target 

Whorl (Wt) 

 

Spiral 
 Whorl(Ws) 

Double Loop 
Whorl(Wd) 

Peacock Eye 
(Wp) 

Imploding 
 Whorl(Wi) 

Elongated 
Whorl(We) 

1 or 2 core；2 deltas 

CHỦNG WHORL  



ĐẶC TÍNH CHỦNG WHORL  
(1-2 core và 2 delta) 

• Đặc tính chung:  

- Mạnh mẽ - chủ động -quyết tâm cao 

- Là biểu tượng của sự nhận thức 

- Là người định hướng mục tiêu 

- Năng động, làm việc chăm chỉ với sự 

kiện trì và quyết tâm cao 



CHỦNG LOOP 

Ulnar Loop Radial Loop 

Xoáy hướng về ngón út Xoáy hướng về ngón cái 

1 core；1delta 

Nhìn sẽ thấy giống như dòng nước chạy theo hướng 

xuôi vể ngón út 



CHỦNG ARCH 

Simple Arch 

AS 

Tented Arch 

At 

Vòng RC thấp hơn hoặc bằng 4 đƣợc phân vào nhóm Tented Arch 

Không có bất cứ core và delta nào, các đƣờng vân tay xếp chồng lên nhau 

 



Wt  
Target Whorl  

 

• Đề cao chủ nghĩa cá nhân,chủ quan, 
không dễ dàng bị ảnh hưởng. Sống khép 
kín và nội tâm,khá nóng tính 

• Rất cứng đầu, tự lập định hướng rõ mục 
tiêu để hành động 

• Ý chí mạnh mẽ, luôn có tinh thần chiến 
đấu, có quyết tâm rất cao. 

• Có những kỹ năng đi tiên phong. Luôn rõ 
ràng và mạnh mẽ, nghiêm túc, kiên định. 
Có thể nhìn nhận mọi việc từ mọi góc độ, 
khó làm thay đổi quyết định 

• Chỉ sẵn sàng tiếp thu sau khi có lý do, và 
chỉ hành động khi đồng ý và chấp nhận lý 
do đó. Nếu chủng vân tay này nằm trên 
ngón trỏ phải, thì là một người ”rất 
ngoan cố”, sẽ bằng mọi giá để nói chuyện 
và hỏi cho đến khi có trả lời  mới thôi 

 

 

 
 

 



Ws  
Spiral Whorl 

• Đặc điểm tính cách tương tự như 
Whorl, tuy nhiên hơi yếu hơn. Chủng 
này cũng thuộc loại mạnh mẽ, cứng 
đầu, nóng tính nhưng kiểm soát 
được cảm xúc. 

• Một khi chấp nhận một điều gì đó, sẽ 
rất sẵn sàng học hỏi và siêng năng 
làm điều đó rất nhiệt tình và chủ 
động. 

• Trẻ em với thói quen này, chỉ cần 
được nhắc nhở là sẽ tự lên kế hoạch 
và hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ đi tìm 
câu trả lời khi cần giúp đở và trả lời 

• Táo bạo và tinh nghịch khi còn trẻ, 
chỉ hỏi cho những điều quan tâm 
hoặc tò mò. 

 



We  
Elongated Whorl 

• Có thể xử lý, nắm bắt mục tiêu và 
định hướng tốt, tuy nhiên dễ bị cảm 
xúc chi phối. Có thể hoàn thành mục 
tiêu và làm việc theo kế hoạch  
nhưng có xu hướng lo lắng, rơi vào 
tình trạng lo sợ kết quả xấu. 

• Tốt trong quản lý, thích phân tích, tư 
duy trong suy nghĩ 

• Tốt với những con số/số liệu. 

• Kiểu cách, hoàn hảo, cầu toàn, chi 
tiết ,dễ bị ảnh hưởng bởi những kinh 
nghiệm và cảm xúc trong quá khứ 
nên thường dự đoán đến những kết 
quả có thể gặt hái được. 

 



Wd  
Double Loop Whorl 

• Có thể đồng thời thực hiện và làm nhiều 
việc khác nhau cùng một lúc (đa mục tiêu) 
nhưng lại hay chần chừ trước những sự 
lựa chọn, dễ bị cảm xúc chi phối nên thiếu 
quyết đoán. 

• Không thích việc lập kế hoạch,có năng 
khiếu giải quyết những tình huống khi 
nước đến chân. 

• Suy nghĩ khá nhiều dễ dẫn đến mệt mỏi và 
kiệt sức. Sử dụng phương pháp và phong 
cách tự quản lý. Khó khăn khi đưa ra quyết 
định cuối cùng, không đủ độ tập trung vào 
mục tiêu nên hay thay đổi quyết định cuối 
cùng, dễ làm cho nhân viên cảm thấy khó 
theo ý vì thiếu sự quyết đoán. 

• Thích có quyền tự do lựa chọn cho chính 
mình. 

 



Wp  
Peacock’s eye 

• Xuất sắc trong việc nhận thức và kỹ năng giao 
tiếp, có kỹ năng lãnh đạo, tư duy sáng tạo. 

• Làm việc theo một phong cách khác biệt  so 
với những người khác, rất tích cực và lạc 
quan về tương lai và cuộc sống. Thuyết phục 
mọi người với những quan niệm và quan 
điểm riêng của họ 

• Sáng tạo trong việc thể hiện bản thân,nhanh 
nhẹn,nhìn xa trông rộng, có khả năng đánh 
giá cao tác phẩm nghệ thuật và cảm nhận cái 
đẹp,mắt thẩm mỹ rất cao. 

• Thích giúp đỡ những người yếu đuối,thường 
có những cách để biến cái xấu thành cái tốt. 

• Nếu nằm ở cả 2 ngón đeo nhẫn (ngón áp út), 
là người có giác quan thứ 6, có linh cảm và 
trực giác rất tốt có thể liên lạc  với “thế giới 
bên ngoài” 

 



Wi  
Imploding Whorl 

• Chủ động lập kế hoạch và quản lý mục tiêu 
nhưng mức độ tập trung thấp và thiếu tập 
trung do có nhiều mục tiêu, có xu hướng để 
trái tim ở 2 nơi cùng một lúc. 

• Có xu hướng yếu hơn trong việc thích nghi 
với môi trường, có xu hướng thiên về vật 
chất nhiều hơn, thường nhắm vào mục đích 
để đạt được 2 mục tiêu cùng một lúc. Nếu 
có nhiều đường và nhiều vòng hơn trong 
vân tay thì có xu hướng thiếu tự tin và khả 
năng thích ứng với môi trường. 

• Thiếu năng lượng,quên mọi thứ dễ dàng do 
đó phải tiếp tục tập luyện hơn nữa. Nếu 
năm ở ngón đep nhẫn khả năng ngôn luận 
tốt nếu được đào tạo nhiều. 

• Thiếu tự tin do tính hay quen, nên có khi 
hay hỏi đi hỏi lại một vấn đề. 

 



Wx  
Accidental Whorl 

• Có nhiều và đa dạng các 
đặc điểm. Có nhiều ý 
tưởng kz lạ và rất độc 
đáo, có xu hướng thay 
đổi và không ổn định, 
năng lượng thì được 
phân tán khắp mọi nơi 
nên có xu hướng không 
thể tập trung vào một 
vấn đề được. 
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U   
Ulnar Loop 

• Là mẫu người truyền thống, không phải là 
người sáng tạo cho lắm, có khả năng bắt 
chước rất nhanh. 
 

• Thụ động trong tương tác, thiếu đủ để 
làm quen với người mới. Nếu nhóm 
không có những gì muốn hoặc thích thì sẽ 
không bận tâm làm bất cứ điều gì nữa. 
 

• Là người không thích xung đột hay mâu 
thuẫn, không có mục tiêu sống rõ ràng, 
không có tham vọng lớn. 
 

• Thích làm việc một cách có trật tự, dễ 
dàng bị ảnh hưởng bởi môi trường,cả tốt 
lẫn cả xấu. Do đó môi trường sống rất 
quan trọng với người có vân tay này. 

• Thường xuyên quan tâm đến những 
người xung quanh do đó khó tách rời khỏi 
người thân. 
 



ĐẶC TÍNH CHỦNG Ulnar Loop 

- Thường bị tác động bởi môi trường 

- Thân thiện, mềm mỏng, nhẹ nhàng và linh động. Các mối quan hệ 

xã hội rất quan trọng. 

- Hướng tới sự hòa hợp và hòa bình. Không thích sự mâu thuẫn, gay 

gắt hay xung đột. Nhưng nếu dồn bạn vào chân tường, bạn chiến 

đấu và - phản kháng lại với tinh thần mãnh liệt 

- Cần sự động viên và khích lệ thông qua những lời khen, những 

câu nói khích lệ chứ không phải những lời chê bai. 

- Truyền thống, thuộc mẫu người cộng đồng xã hội thích những nơi 

đông người, thích nghi trước rồi mới giao tiếp, thích tham gia các 

hoạt động vì cộng đồng 

- Khả năng bắt chước vượt trội, học trong môi trường và trong xã 

hội 

- Thích giao du, kết bạn, nhưng thường không chủ động 
Back 



R  
Radial Loop 

• Là một trong những chủng mạnh mẽ và thông 
minh,đầy sáng tạo với những tư duy vượt giới 
hạn. 

• Sử dụng phương pháp và tốc độ riêng của mình 
để hoàn thành công việc, khó khăn để chấp nhận 
sự chậm chạp và yếu kém. Thích làm những việc 
có suy nghĩ ngược lại. Chủng này thường xuất 
hiện ở ngón cái hoặc ngón trỏ. 

• Thường sử dụng những phương pháp khác biệt 
và độc đáo để quản lý công việc,có lối suy nghĩ 
vượt truyền thống, thường được cho là hơi lập 
dị bởi những lập luận ngược, thường gây sốc 
cho người khác bởi những lời nói của họ,quan 
tâm đến những tôn giáo thần bí. 

• Thích suy luận quá trình của sự việc. Có khả năng 
xử lý những sự việc cấp bách vào phút chót. Có 
tài tranh luận, bảo vệ ý kiến và đối lập. 
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ĐẶC TÍNH CHỦNG Radial Loop 

- Tính cách của bạn được ví như dòng Nước ngược 

- Tính cách mạnh, có lý tưởng riêng và phong cách độc đáo, 

thường được mọi người nhìn nhận là nổi loạn, lập dị. 

- Linh động và bắt chước nhanh 

- Thích làm mọi việc với suy nghĩ đối lập, hay phán đoán, 

Thường sử dụng cách đánh giá, lập luận trái ngược. 

- Hứng thú với những điều huyền bí 

- Phương pháp khác biệt trong việc quản lý và lãnh đạo 

- Thường gây sốc người khác bằng ngôn từ. 

- Thích suy luận, có khả năng làm việc và kiểm soát mọi 

việc vào phút chót 

Back 



As  
Simple Arch 

• Tập trung vào hiệu quả và chăm chỉ trong 
công việc, chỉ chấp nhận vấn đề sau khi đã 
chứng kiến hay xác nhận rõ. 

• Theo chủ nghĩa an toàn và thiết thực, không 
thích lý thuyết trừu tượng, thích đơn giản, rõ 
ràng và cụ thể. 

• Có khả năng hấp thu như một miếng bọt biển, 
nếu được dạy sẽ học và biết, nếu không được 
dạy thì sẽ không bận tâm tìm hiểu. Kết quả 
học tập bị ảnh hưởng rất nhiểu bởi cám xúc, 
lứa tuổi quan trọng nhất là từ 0 đến 8 tuổi.  

• Thiếu những ý tưởng cá nhân, thích đơn giản 
và rõ ràng, cụ thể, mẫu người theo phong 
cách chậm mà chắc, là người khá chân thật, 
trung thành và chăm chỉ. Tuân thủ các quy tắc,  
cẩn thận. 
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At  
Tented Arch 

• Chăm chỉ, nghiêm túc, tuân thủ các quy 
tắc và quy định, cẩn thận, tỉ mỉ, chi tiết. 

• Thích đầu tư và đảm trách các kế hoạch 
tài chính cá nhân của mình. 

• Quan tâm đến những chủ đề chung, 
nên có tính bốc đồng, nhiệt tình và đam 
mê trong những vấn đề nhất định. 

• Có khả năng hấp thụ thông tin như một 
miếng bọt biển, dễ bị tác động, không 
có lập trường vững chắc dễ từ bỏ công 
việc hoặc học hành nếu không có người 
khác tác (dễ bốc đồng cũng như dễ nản 
lòng và bỏ cuộc giữa chừng) 

 

 



Loop RC <=4  
Arch với Ulnar/ Radial Loop 

• Suy nghĩ khôn ngoan, tư 
duy trừu tượng, khả năng 
sáng tạo đặc biệt là trong 
kỹ thuật, khoa học và công 
nghệ. Sẽ có hiệu suất tốt 
trong lĩnh vực y tế nếu có 
một trí nhớ tốt. 
 

• Có những đặc điểm của 
Arch, thích đơn giản khi 
còn trẻ, chỉ hấp thụ nhưng 
không suy nghĩ, sẽ quan 
tâm nhiều hơn trong việc 
học khi lớn tuổi. 
 



CTY TƢ VẤN & PHÂN TÍCH 

TIỀM NĂNG CON NGƢỜI 

 

MẬT ĐỘ VÂN TAY 

VÀ GÓC ATD  
 

Trần Thanh Hà 



Các phương thức học tập (VAK) 
 

•Vận động xúc giác 

•Thính giác 

•Hình ảnh/thị giác 
 



Vận động Xúc giác 
•Tiếp nhận thông tin qua vận động và xúc giác.  
• Trẻ thường đựơc xem là hiếu động   
• Sử dụng từ ngữ bằng hành động  
 • Đụng chạm vào người khác để tạo sự chú ý  
 • Đứng sát đối tượng khi nói chuyện     
• Có định hướng về thể chất và di chuyển rất nhiều  
• ghi nhớ bằng cách đi bộ và quan sát   
• Có thể không thích đọc    
• Có thể sử dụng ngón tay như một con trỏ trong khi đọc   
• Thích những phần thưởng vật chất. 
• Sẵn sàng thử nghiệm những điều mới   
 • Vung vẩy tay khi nói chuyện, .ví dụ: sử dụng nhiều cử chỉ    
• không thể ngồi yên lặng trong khoảng thời gian    
• Nhấp vào viết hay chân của họ trong khi học 
• Học và làm việc hiệu quả nhất khi di chuyển và có thể đi bộ xung quanh 
trong khi đọc  
• Thích viết nguệch ngoạc.  Thích chơi những trò thể thao có cảm giác mạnh. 



Thính giác 
 • Nói những câu như “tôi nghe thấy những gì bạn đang nói” hay “nghe có vẻ đúng với tôi”  

• Tìm hiểu bằng cách lắng nghe và ghi nhớ những gì đã được thảo luận hơn là nhìn thấy   

• Giọng nói có tiết tấu và nhịp điệu   

• họ đọc thoại với chính mình   

• Dễ bị phân tâm bởi tiếng ồn   

• có thể mấp máy môi và phát âm các từ khi đọc  

• Thích đọc to và lắng nghe ngừơi khác đọc   

Giống như nghe một ai đó giải thích về một vấn đề nào đó và rồi giải thích điều đó với 
người khác   

• Có thể lặp lại và bắt chước âm sắc dễ dàng   

• Nói chuyện hùng hồn   

Nói nhiều, thích thảo luận và giải thích dài dòng. Gặp khó khăn trong việc hình dung vấn 
đề, ví dụ như cắt các miếng sao cho phù hợp với nhau.   

• Nói chuyện trực tiếp tốt hơn là bằng văn bản. Thích nghe nhạc hơn là xem các tác phẩm 
nghệ thuật. 



 •Nói những câu như “tôi hiểu”, ‘’có vẻ tốt với tôi” và “tôi có 
những hình ảnh”  
• gọn gàng và có trật tự  trong cách ăn mặc và trình bày  
• Nói nhanh. 
•Có những kế hoạch dài hạn và tổ chức tốt     
• Quan sát chi tiết   
•Nhớ mặt (nhưng không nhớ tên)  
 •  Nhớ những gì đã thấy hơn là nghe    
•ghi nhớ bằng hình ảnh.    • thích đọc  
• Thích viết  và vẽ hình ảnh    
• Viết chữ đẹp      
• thường không bị phân tâm bằng tiếng ồn 
• Có thể quên những hướng dẫn bằng lời nếu không được 
viết ra.    
• Cần có cách nhìn và mục tiêu tổng thể và thận trọng cho 
đến khi rõ về vấn đề hay dự án  
•Có thể vừa nói chuyện điện thoại vừa gặp gỡ ai đó.   
 • hay quên  
•khó khăn khi diễn tả bằng văn nói  
•Thường biết phải nói gì nhưng khó tìm từ ngữ thích hợp để 
diễn tả. 

Thị  
giác 



TFRC là tổng số lượng đường vân tay trên các 
ngón tay từ khi sinh và được biết tới như là 
mật độ tế bào thần kinh trên vỏ não. Đó 
chính là các noron thần kinh. Khi sinh, 100 
triệu tế bài thần kinh trên vỏ não sẽ thiết lập 
liên kết phức tạp với nhau  
(khoảng 5000 tới 10000 sự liên kết cho một 
tế bào thần kinh). 
Trong suốt quá trình cơ cấu của não, não tiếp 
tục kết nối lại và thay đổi trong suốt cuộc 
sống của chúng ta. Vì thế, sự học hỏi sẽ thúc 
đẩy mối liên kết giữa các nơ tron thần kinh. 
Các nhà khoa học thí nghiệm não của Albert 
Einstein, họ khám phá ra rằng não của 
Einstein không khác mấy so với người bình 
thường. Tuy nhiên, nó có từ hơn 20% tới 25% 
sự liên kết giữa các noron thần kinh so với 
người bình thường.  
 



Góc độ ATD 
và độ nhạy 

bén trong học 
tập. 

Lời khuyên： 
1897 Harris Hawthorne Wilder  
nghiên cứu về bàn tay, đánh dấu dưới từng 
ngón tay theo A, B, C, D  
T là giao điểm dưới gần cổ tay và phát minh 
ra chỉ số này 

 

 

 



 



 



 GÓC ĐỘ ATD 

ATD  <35,  Não phải/ não trái có phản ứng rất nhanh trong việc 
tiếp nhận thông tin: nhanh nhẹn trong công việc, kỹ năng vận 
động tinh tế, điều đó chứng tỏ rằng bạn là người “thông minh”, 
nhanh chóng tìm kiếm phương hướng giải quyết thông tin và 
tập hợp các vấn đề để có thế hiểu rõ hơn. 

ATD  35-40, Đây là phạm vi sinh lý bình thường của những người 
bình thường. 

ATD  41-45, Não phải/ não trái có khả năng quan sát: phù hợp với 
phương pháp tiếp thu từng bước một, giúp phát huy được tiềm 
năng bẩmm sinh. 

ATD  >46, Não phải/ não trái có phản ứng chậm hơn trong việc 
tiếp nhận thông tin, vì vậy bạn cần nhiều thời gian và nhiều 
bước hay nhiều giai đoạn hơn. 

 

 



GÓC ĐỘ ATD VÀ ĐỘ NHẠY BÉN TRONG 
HỌC TẬP ＜35° 

• Não phải/não trái có khả năng quan sát nhạy 
bén, nhanh nhẹn trong công việc, kỹ năng vận 
động tinh tế, điều đó chứng tỏ rằng bạn là 
người thông minh trong vấn đề học vấn, 
nhanh chóng tìm kiếm phương pháp học tập 
và logic các vấn đề để có thế hiểu rõ hơn. Tuy 
nhiên, bạn cần kiểm soát đến cảm xúc bất ổn, 
căng thẳng và lo lắng có thể phát sinh từ tính 
nhạy cảm của bạn.  



Khuyến nghị:  
    Xin chúc mừng về khả năng hiểu biết xuất chúng của 

bạn.Nhưng khuyến nghị rằng khi bạn phải đối diện 
với một vấn đề nào đó, bạn nên đối diện với một 
tinh thần thoải mái và tập thở bụng. Luôn mang theo 
một quyển sổ tay, để bạn có thể ghi lại tất cả các ý 
tưởng mà bạn có thể đột xuất nghĩ ra, rồi bạn sẽ thấy 
điều này vô cùng hữu ích cho bạn về sau. 

GÓC ĐỘ ATD VÀ ĐỘ NHẠY BÉN TRONG 
HỌC TẬP ＜35° 



GÓC ĐỘ ATD VÀ ĐỘ NHẠY BÉN TRONG HỌC TẬP 
36° ～40° 

    Nằm trong giới hạn sinh lý học bình thường, nghĩa là 
tình trạng não trái/ phải ổn định và cân bằng về kỹ 
năng quan sát, khả năng thực hiện công việc, kỹ năng 
vận động cũng như nắm vững các phương pháp tiếp 
thu kiến thức và thông tin mới. Tiếp thu nhanh, phản 
ứng nhạy bén và có sự phối hợp mạnh mẽ giữa các 
cơ. Điều này thể hiện khả năng tiếp nhận và phản 
ứng nhanh với những điều mới mẻ và phương pháp 
học tập hiệu quả. 



   Khuyến nghị:  
 

 Rất tốt. Bạn khá là thông minh và có khả năng thể 
hiện đầy đủ sự tự tin và sự nhạy bén của bạn. Hãy 
vận dụng tối ưu trí tuệ, học hỏi, thực hành và bồi 
dưỡng kiến thức, phát huy năng lực để nâng cao hơn 
nữa tính chuyên nghiệp trong lĩnh vực của mình. 

GÓC ĐỘ ATD VÀ ĐỘ NHẠY BÉN TRONG HỌC 
TẬP 36° ～40° 



Góc độ ATD & Độ nhạy bén trong học tập 
    41°～45° 

   Não phải/ não trái có khả năng quan 
sát: phù hợp với phương pháp tiếp 
thu từng bước một, giúp phát huy 
được tiềm năng bẩm sinh. Tiến trình 
nắm vững các phương pháp và nội 
dung học tập của bạn từ từ và vững 
chắc. 



Góc độ ATD & Độ nhạy bén trong học tập 41° ～
45° 

Khuyến nghị:   

 

 khi học, đòi hỏi phải xây dựng mục tiêu học tập 
của riêng mình, từ đó sẽ khơi dậy sự hứng thú 
và mong muốn học hỏi cao hơn. Hãy sử dụng 
những điểm mạnh của trí tuệ để dẫn dắt và hỗ 
trợ sự phát triển những mạnh còn hạn chế. 



GÓC ĐỘ ATD VÀ ĐỘ NHẠY BÉN TRONG HỌC TẬP
＞46° 

• Não phải/trái phản ứng chậm trong việc tiếp 
nhận thông tin, vì vây cần nhiều thời gian và 
nhiều bước hay giai đoạn hơn. Quá trình tư 
duy sẽ khá lâu và khả năng vận động cũng khá 
yếu. Do đó, không nên dồn ép bản thân học 
nhiều thứ cùng một lúc mà nên chia quy trình 
ra thành nhiều bước nhỏ và dành nhiều thời 
gian để thực tập bằng cách lập đi lặp lại. 



– KHUYẾN NGHỊ: 

 Phản ứng chậm trong việc tiếp nhận thông tin không liên quan 
gì đến trí thông minh, chỉ đơn thuần là cần nhiều thời gian hơn 
để suy nghĩ và phản ứng. 

 Những lời động viên và khuyến khích là rất cần thiết để xây 
dựng sự tự tin, vào những thời điểm thích hợp, rèn luyện thân 
thể và tập những môn thể dục giúp xây dựng kỹ năng, tốc độ 
như chạy bộ và chạy nước rút. Trong thời kz từ 0 đến 8 tuổi rất 
phù hợp với việc huấn luyện các kỹ năng, sự khéo léo của các 
ngón tay và cơ thể để tăng cường tính linh hoạt thể chất. 

GÓC ĐỘ ATD VÀ ĐỘ NHẠY BÉN TRONG HỌC TẬP

＞46° 



 
 
 
 

Hình ảnh lấy dấu vân tay 



Delta 

Vị trí phải của giao điểm 



Core 

Vị trí phải của tâm 



Xác định giao điểm và tâm 
 

Tâm 

Giao 
điểm Target Whorl                                                              Spiral Whorl 

Tâm 

Giao 

điểm Elongater Whorl                                                        Peacock Eye 

 



Tâm 

Giao 
điểm 

 

Ulnar Loop                                          Accidental Whorl 
 

Tâm 

Giao 

điểm 

Double Loop Whorl                               



Delta and core －－Loop 
 

Core 

Delta 
 

Loop                                              

Core 

Delta 

 

Accidental Whorl 

 

Arch with Loop                                              



Nhận diện góc ATD 
 
Trang thiết bị/ công cụ thu thập góc ATD:  
Bút, 
Giấy trắng 

Phương pháp：  
Trước tiên, dùng viết đánh dấu 3 góc ATD trong lòng bàn tay 
trái và phải. Sau đó chụp hình lòng bàn tay bằng cách sử 
dụng máy ảnh kỹ thuật số chuyên dụng. Phương pháp đánh 
dấu 3 góc ATD như sau: 



ATD: 

 Phương pháp đánh dấu 3 góc ATD là 
bằng cách tìm các điểm trên lòng 
bàn tay tương tự như dấu vân tay. 
 
A là điểm - nằm ở vị trí gắn kết của 
lòng bàn tay dưới ngón tay trỏ. 
T là điểm - của lòng bàn tay gần cổ 
tay. 
D là điểm - nằm ở vị trí gắn kết của 
lòng bàn tay dưới ngón tay út. 



Phương pháp đo ATD 

Máy ảnh kỹ thuật số được đặt 90 độ phía 
trên đầu ngón tay. Trong nhiếp ảnh, lòng 
bàn tay phải được đặt bằng phẳng, tránh 
uốn cong hoặc có hướng ngược sang một 
bên nếu có thể, trong khi ống kính của 
máy ảnh nên song song với lòng bàn tay 
để tránh biến dạng hoặc sai sót có thể 
ảnh hưởng đến góc ATD 



Phương pháp quét 

Với những người lấy dấu vân tay,  
ngón tay được đặt nhẹ trên bề mặt 
thủy tinh  của thiết bị. Nếu có bụi 
bẩn hoặc mồ hôi trên  bề mặt thủy 
tinh, hãy đảm bảo rằng nó được làm 
sạch trước khi lấy dấu vân tay.  
 
Phương pháp này như sau: 



Phương pháp Quét vân tay 

Giữ lòng bàn tay của người lấy dấu 
vân tay, ngón tay đặt nhẹ trên bề 
mặt máy scan. 
 
Giữ lòng bàn tay của người muốn lấy dấu 
vân tay,ngón tay nhấn xuống một chút để 
đạt được vị trí thích hợp và sau đó thả nhẹ 
ra từ từ 
 

Trong quá trình lấy dấu vân tay 

nhất thiết phải lấy cả tâm và giao 

điểm của từng ngón tay để đánh 

giá chính xác hơn. 



THỰC HÀNH 
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Trần Quý 

CÁC GIẢI PHÁP 

CỦA VPAC 
 



CÁC GIẢI 
PHÁP 



CÁC GIẢI 
PHÁP 



ĐẶC TRƢNG VÀ TÍNH CÁ NHÂN 



ĐẶC TRƢNG VÀ TÍNH CÁ NHÂN 



ĐẶC TRƢNG VÀ TÍNH CÁ NHÂN 





ĐẶC TRƢNG VÀ TÍNH CÁ NHÂN 











PHƢƠNG PHÁP HỌC TẬP 



ĐỊNH HƢỚNG NGHỀ NGHIỆP 



CÁC GIẢI 
PHÁP 



CÁC GIẢI 
PHÁP 
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CÁC CHƢƠNG 

TRÌNH ĐÀO TẠO 

(COACHING) 

CỦA VPAC  
 

Trần Quý 



Tác động đến cuộc sống của bạn 

WholeBrain
®
InnerTalk

® 

Kiến thức của bạn <  Con người của bạn 

Which is more important? 
 



Học tập bằng cả não bộ và PHÁT TRIỂN BẢN 
THÂN trọn đời dành cho cả gia đình bạn.  

 














































