Lengkapi kompetensi Anda segera, apapun bidang karier atau bisnis Anda! Anda membutuhkan
keterampilan berkomunikasi, membangun relasi, mengatasi mental blocks dan mempersiapkan
landasan take off ke level berikutnya. Tidak hanya itu saja, Anda akan menguasai keterampilan
yang disebut SUCCESS SKILL sehingga hidup Anda sepenuhnya dalam kendali Anda. Seperti
kata Tony Robbins: “We are not meant to manage our life, we are here to create the life we
wanted.” Program NLP Practitioner memberikan kita tools dan keterampilan menciptakan kondisi
yang kita inginkan.
TAKE ACTION NOW! HUBUNGI KAMI DAN DAFTARKAN DIRI ANDA!
Kami dapat memberikan 1001 alasan mengapa Anda harus bergabung di kelas NLP
Practitioner yang dipimpin Coach Erni Julia Kok, master trainer dari NLPU, namun 6 ALASAN
berikut ini sudah cukup.
1. TERPERCAYA: Banyak lembaga atau individu trainer menjalankan pelatihan NLP
Practitioner Certification, namun hanya beberapa yang benar-benar menyampaikan kepada
Anda ilmu NLP yang benar, lengkap dan sungguh-sungguh bermanfaat bagi pertumbuhan
dan pengembangan potensi diri.
2. TERAMAN: Ada orang berpendapat bahwa belajar NLP tidak perlu mengikuti prosedur
yang benar dan tidak ada isu keamanannya. Namun, perlu diingat, kalau NLP adalah neurolinguistic programming, tentunya Anda tidak mau secara ngawur memprogram pikiran
Anda. Memang benar, tidak akan terjadi kecelakaan atau kerusakan otak, tapi Anda hanya
buang-buang waktu saja karena teknik NLP yang keliru tidak bermanfaat sama-sekali. Itu
sebabnya saya sangat menghargai co-authors NLP Dr. Richard Bandler; John Grinder, PhD
dan para pengembang kelas dunia terutama Robert Dilts yang mengharuskan afiliasi
dengan program yang benar.
3. TERJANGKAU: Sejak pertama kali kami membuka kelas, sekitar 10 tahun yang lampau,
kami telah memiliki purpose (tujuan) yang jelas dan tegas. “Membagikan kehebatan
NLP dengan harga terjangkau”. Kami ingin membantu orang lain mencapai hidup
berdaya sukses bahagia, bukan mencari untung beliung. Berbagai cara telah kami tempuh
agar semakin banyak orang mempraktikkan NLP, semakin sukses dan bahagia, caranya

adalah dengan menekan course fee serendah mungkin. Anda pasti mampu menjangkau
ilmu yang sangat luar biasa ini. Bandingkan manfaat yang diperoleh sungguh fantastik.
4. FLEKSIBEL: Kami tahu dan menghargai prioritas waktu untuk bekerja, berbisnis atau
studi, karena itu kami melaksanakan program pelatihan ini pada akhir pekan. Pertemuan
akan kita mulai pada hari Jumat pukul 13.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB,
sedangkan Sabtu dan Minggu berlangsung pukul 08.00 s.d. 18.00 WIB.
5. APPLICABLE: Dari sudut pandang behavior science, teknik-teknik NLP paling mantap
dikuasai dengan metode learning by doing berkelompok atau berpasangan di bawah
pengawasan pelatih berpengalaman. Setelah menyelesaikan seluruh rangkaian training
Anda akan membawa pulang sertifikat yang sangat prestise karena diakui di seluruh dunia
dan ROAD MAP TO SUCCESSFUL, MEANINGFUL AND INSIDE-OUT HAPPINESS.
Artinya Anda dijamin dapat mengaplikasikannya di kantor, di rumah, di kampus/sekolah
atau dalam kelompok sosial di mana Anda beraktivitas dan menciptakan kondisi hidup
yang Anda inginkan.
6. TERUKUR: Banyak orang berpendapat soft skill seperti NLP practitioner certification
tidak dapat diukur atau di-review hasil belajarnya, tapi di kelas pelatihan kami, Anda akan
dipandu melakukan perjalanan dari present state menuju desired state sejak hari pertama
dan seterusnya, langkah demi langkah. Anda akan dipandu menetapkan capaian atau
outcomes dan menyesuaikan dengan ROAD MAP TO SUCCESSFUL, MEANINGFUL
AND HAPPY LIFE masing-masing. Bagi Anda yang merasakan hambatan dalam diri:
mental block, procrastination, limiting beliefs ataupun phobia, Anda akan langsung
merasakan kebebasan dari berbagai hambatan semacam itu. Walaupun kami belum pernah
mendapatkan kasus di mana peserta yang sudah berhasil mengatasi berbagai hambatan
tersebut kemudian kambuh, namun jika kapan saja Anda merasakan adanya kebutuhan
mendiskusikan proses pertumbuhan potentiality diri Anda, kami selalu siap melayani—online maupun off-line. Anda tidak pernah sendirian, sebab Coach Erni Julia Kok akan
menjadi sponsor Anda kapanpun dibutuhkan.
Kami hanya menyelenggarakan kelas pelatihan seperti ini 2 kali setiap tahunnya, dan supaya dapat
berlangsung effective kami membatasi jumlah peserta max 12 orang. Jangan sampai ketinggalan,
daftarkan diri Anda sekarang juga.
NLP Practitioner Certification Batch 32 Week End Pertama.
• Jumat, 2 Maret 2018 (pk. 13.00-21.00 WIB)
• Sabtu-Minggu, 3-4 Maret 2018 (pk. 08.00-18.00 WIB).
NLP Practitioner Certification Batch 32 Week End Kedua.
• Jumat, 9 Maret 2018 (pk. 13.00-21.00 WIB)
• Sabtu-Minggu, 10-11 Maret 2018 (pk. 08.00-18.00 WIB).
Tempat Pelaksanaan: Hotel Santika Priemer, K.S. Satsuitubun No. 7, Slipi,
Jakarta Barat.*
*Panitia berhak mengalihkan pelaksanaan ke hotel lain yang selevel dengan
pemberitahuan kepada peserta terdaftar selambat-lambatnya 7 hari sebelum
pelatihan dimulai.

Bagaimana workshop ini disampaikan?
Workshop disampaikan secara interaktif, 70% praktek dan contoh kasus peserta dapat diproses di
kelas secara free content (tidak perlu menceritakan masalahnya)*. Tanpa mengabaikan konsistensi
materi terus diperkaya dan ditingkatkan dengan pengalaman pemecahan kasus-kasus angkatanangkatan sebelumnya. Pelatihan dibagi menjadi 14 sesi sebagai berikut:
1. Excellence Communication
2. Rapport
3. Meta Model
4. Milton Model
5. Anchoring dan State Management:
6. Process of Modeling
7. Goals dan Well-formed Outcome
8. Berpikir menggunakan proses Step Up and Chunking Down
9. Strategi Berpikir Kreatif dan Membentuk Perilaku Baru
10. Memrogram Ulang Neuro (Mind Setting)
11. Neuro-linguistic and hypnotherapy
12. Reframing
13. The NLP Therapy
14. Self-Assessment and Presentation
*Peserta yang memiliki problem namun tidak ingin diekspos di dalam kelas, dapat
menggunakan free content approach.
Apa yang Anda Dapatkan?
1. Sertifikat NLP Practitioner yang diakui secara internasional; NLP University-Robert Dilts
dkk dan GTC (Global Training & Consulting Community) tanpa harus membayar lebih
untuk ijin terbatas.
2. Tempat pelatihan di hotel berbintang.
3. Makalah, buku dan e-book yang dapat digunakan seumur hidup.
4. Coaching mencapai outcome dan ROAD MAP TO SUCCESSFUL, MEANINGFUL AND
INSIDE-OUT HAPPINESS.
5. Terapi/coaching masalah pribadi atau konsultansi masalah bisnis.
6. Mencapai goals secara pasti dan pasti bisa Anda petakan sendiri di hari terakhir dengan
menggunakan Mind Mapping.
7. Membuktikan sendiri mengalami perubahan ke arah yang positif dalam waktu kurang dari
seminggu dan mengukur kemajuan-kemajuan mencapai tujuan.
8. Merasa berdaya menciptakan masa depan yang Anda inginkan dan bukan sekedar bisa
mengelola masalah-masalah.
9. Melapangkan jalan mendaki jenjang karier di perusahaan besar; melejitkan profit bisnis
yang sedang diusahakan. Bagi mahasiswa/pelajar semakin jelas merancang masa depan
dan mencapainya.
10. Terlepas dari mental pecundang selamanya.
Untuk semua manfaat ini, berapa Investasinya?
Anda tidak perlu membayar harga Rp 21 juta atau Rp 12 juta. Cukup hanya Rp 10 juta saja jika
Anda mendaftar dan melunaskan sebelum 20 Februari 2018. Selain itu kami juga memberikan

harga special kepada peserta yang eligible. Silakan hubungi kami untuk mengetahui apakah
Anda berhak mendapatkan cash back up to Rp 5 juta?
Pembayaran dapat ditransfer ke rekening bank:
• BCA KCP Mandala Raya, Jakarta Barat
No. Rek. 398-112-1013
Nama Rek. Kok Sui Sian
• Bank Mandiri KCP Pasuruan
No. Rek. 144-00-019727-3
Nama Rek. Kok Sui Sian
TAKE ACTION NOW! HUBUNGI KAMI DAN DAFTARKAN DIRI ANDA!
WA +62 812345 12 896
E-mail: nlp.coach.indonesia@gmail.com

