APA ITU LIFE COACHING?

Metode Coaching GENIUS tidak seperti umumnya metode coaching yang dikenal selama ini. Metode ini dirancang
berdasarkan pengalaman hidup dan profesional yang luas, wawasan yang dalam, kepiawaian menggunakan
teknologi komunikasi yang terbukti efektif dan pendekatan NeuroLogical Levels dari neuro-linguistic programming
(NLP). Banyak metode coaching yang selama ini dikenal bagus hanya menggunakan salah-satu dari ketiga unsur
penting di atas.
Setiap orang yang mendapatkan bimbingan dari seorang coach yang kompeten akan menemukan potensi diri
maksimal, mencapai tujuan-tujuan hidup dan luar biasa sukses. Selalu berdaya mencapai keseimbangan di antara
semua aspek kehidupan: pekerjaan, bisnis, keluarga, dan sosial. Tentu saja juga mampu mengatasi stress—bahkan
mampu menjadikan stress sebagai energi pembangkit semangat juang.
Mendapatkan kesempatan coaching dari Erni Julia Kok sangat banyak manfaatnya. Selain membangkitkan potensi
raksasa dalam diri, secara bersamaan Anda juga dapat menggunakan sumber daya luar biasa ini untuk
mengembangkan diri sambil membantu anggota keluarga, kerabat, sahabat, rekan kerja atau relasi bisnis Anda.
Daftarkan diri Anda hari ini untuk merasakan sendiri manfaat GENIUS Coaching dan selalu termotivasi menjadi
yang terbaik.
LIFE COACHING: APA MANFAATNYA BAGI ANDA?
Erni Julia Kok adalah personal coach yang berkomitmen memberikan yang terbaik, dan memiliki kepekaan atas
tantangan yang Anda hadapi, dengan demikian memungkinkannya merancang program coaching spesial dan unik
bagi Anda, sehingga Anda dapat memvisi puncak sukses bahagia dan mencapainya dalam waktu sesingkatsingkatnya.
Anda pasti memiliki talent yang unik dan luar biasa, tugas seorang personal coach adalah mendampingi Anda
mengenali talent tersebut dan mengembangkannya. Seperti halnya seorang pelatih yang terbaik di bidang olahraga
www.ernijuliakok.com

memiliki pengalaman dan intuisi yang tajam mampu mengenali kekuatan mental dan fisik atlet asuhannya, GENIUS
coach memiliki keterampilan dan kepekaan akan kekuatan Anda di bidang profesi apapun. Dan menggunakan
intuisi tersebut untuk menyiapkan Anda secara emosional, mental, taktik dan teknik menghadapi setiap tantangan.
Erni Julia Kok melayani Anda mengembangkan potentiality lebih cepat dibandingkan saingan-saingan Anda, dan
kalaupun saingan Anda adalah sang Waktu itu sendiri. Ia telah melampaui semua tantangan seperti itu, telah
merangkak dari bawah menuju puncak sukses bahagia dan tidak menghendaki Anda mengulangi secara berat dan
lama. Untuk membantu Anda, Erni Julia Kok telah memetakan jalan pintas bebas hambatan bagi Anda. Tidak ada
kata terlambat karena Erni Julia Kok adalah ahlinya di bidang pembelajaran berkesinambungan. Erni Julia Kok telah
mencapai puncak yang tinggi dan siap meninggalkannya untuk mencapai puncak-puncak lain yang lebih tinggi lagi
bersama Anda. Hubungi timnya untuk mendapatkan berbagai online resources dan reserved your spot.
DAPATKAN 30 MENIT SESI GRATIS
Hubungi kami melalui email erni.julia@gmail.com untuk mendapatkan kesempatan
mengidentifikasi tujuan Anda dan langkah-langkah pasti mencapainya.
Anda juga dapat kembali ke website www.ernijuliakok.com dan mengisi formulir.
Kami siap membantu Anda!
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