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menjadi simbol kebesarannya. Suatu hari kuil itu mendapat serangan luar 

biasa dari prajurit kerajaan lain. Merasa tidak ada harapan bertahan, sang 

biksu kepala melumuri keseluruhan patung emas tersebut dengan tanah liat 

agar tidak dirampas oleh pasukan musuh. Naas…dalam penyerbuan itu 

seluruh biksu tewas terbunuh. 

Waktu jauh berlalu, kepengurusan kuil telah berganti, patung berlumpur itu 

tetap berada di tempatnya dan tidak ada yang menaruh perhatian khusus 

padanya, hanya peninggalan leluhur semata. Suatu hari diputuskanlah untuk 

melakukan renovasi atas kuil itu dan berbagai barang yang ada di dalamnya 

harus dipindahkan, termasuk patung berlumpur tersebut. Mereka pun 

membobol atap ruangan tempat patung itu disimpan agar bisa diangkat dan 

dipindahkan ke ruangan baru di sebelahnya. 

Malam itu hujan turun dengan begitu lebatnya, atap kuil yang sudah dibobol 

membuat patung berlumpur itu kehujanan. Biksu kepala cemas karena 

bagaimanapun patung itu adalah warisan leluhur yang harus ia jaga, ia pun 

keluar dan mencoba menutupi patung itu dengan apa pun yang ia bisa 

temukan, daun, kain dan benda apa pun. 

Berpacu dengan hujan dan keterbatasan yang ada, tanpa sengaja tangannya 

menyenggol dan mengelupas sedikit bagian berlumpur dan mendapati ada 

kilau cahaya terang di baliknya. Dengan rasa bimbang ia putuskan untuk 

mengelupas bagian lain di sekitarnya, keheranannya bertambah ketika 

mendapati kilau-kilau cahaya itu semakin banyak, ia pun terus membersihkan 

lumpur itu. 

Kali ini biksu kepala itu tertegun…setelah berjam-jam yang melelahkan 

ditemani derasnya hujan, di hadapannya berdiri tegak sesosok patung emas 

yang cantik dan indah! 

 

Emas yang terlupakan 

 
i sebuah kuil yang tenteram hiduplah para biksu yang menjalankan 

aktifitas hariannya. Kuil itu terkenal dengan patung emas yang 

menjadi ciri khas dan simbol kebesarannya. 

 

Suatu hari kuil itu mendapat serangan luar biasa dari  prajurit 

kerajaan lain. Merasa tidak ada harapan bertahan, sang biksu kepala 

melumuri keseluruhan patung emas tersebut dengan tanah liat agar 

tidak dirampas oleh pasukan musuh. Naas…dalam penyerbuan itu 

seluruh biksu tewas terbunuh. 

 

Waktu jauh berlalu, kepengurusan kuil telah berganti, patung 

berlumpur itu tetap berada di tempatnya dan tidak ada yang 

menaruh perhatian khusus padanya, hanya peninggalan leluhur 

semata. Suatu hari diputuskanlah untuk melakukan renovasi atas kuil 

itu dan berbagai barang yang ada di dalamnya harus dipindahkan, 

termasuk patung berlumpur tersebut. Mereka pun membobol atap 

ruangan tempat patung itu disimpan agar bisa diangkat dan 

dipindahkan ke ruangan baru di sebelahnya. 

D 

dihadapinya dan kunci untuk mewujudkan kehidupan terbaiknya sebenarnya 

sudah ada dalam dirinya. Ya, setiap orang memiliki emas yang terlupakan 

dalam dirinya, sumber daya menakjubkan penuh potensi keberlimpahan, 

anugerah Tuhan Yang Maha Esa: akal pikiran!  

Waktunya sekarang membersihkan tanah dan lumpur yang menghalangi 

kilau emas dalam diri kita, memberdayakan potensi pikiran dan perasaan 

sampai ke titik evolusi terbaiknya. 

Sekarang tanya diri Anda seberapa nyaman rasanya ketika Anda memahami 

seluk-beluk cara kerja pikiran secara praktis sehingga memungkinkan Anda 

mengelolanya secara efektif? Bagaimana rasanya ketika Anda bisa memilih 

respon mental-emosional yang Anda inginkan kapan pun, menjadi pribadi 

yang percaya diri dan penuh strategi berpikir efektif? Seberapa jauh kualitas 

hidup dan pencapaian Anda meningkat dengan turut menjadi seorang 

fasilitator perubahan bagi sesama? 

 

Temukan emas dalam diri! 

! 
anyak orang sibuk mencari solusi dan keajaiban instan di luar dirinya 

tanpa menyadari bahwa solusi untuk beragam masalah yang 

dihadapinya 

dan kunci untuk mewujudkan kehidupan terbaiknya 

sebenarnya sudah ada dalam dirinya. 

Yang perlu mereka lakukan adalah menemukan 

cara yang tepat untuk memberdayakannya 

sampai titik terbaiknya. 
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Mari sejenak renungkan betapa banyak polemik kehidupan terjadi dewasa ini yang 

jika kita kelompokkan, termasuk ke dalam lima kategori di bawah ini: 

• Orang-orang yang mencapai apa yang diinginkan namun merasa hampa, 

seolah ada yang ‘kosong’ dalam hidup ini. 

• Orang-orang yang merasa berada di persimpangan hidup, tidak tahu mau 

kemana, tidak tahu panggilan hati dan nilai kebahagiaan diri. 

• Orang-orang yang terhambat di titik pencapaian saat ini, tidak bisa naik 

ke level yang lebih tinggi meski telah mencoba banyak cara. 

• Orang-orang yang terbelengu oleh phobia dan trauma masa lalu yang 

menjadi mental block, yang menghambat hidup dan pencapaian saat ini. 

• Orang-orang yang jenuh dengan kehidupan yang dirundung masalah dari 

berbagai arah, kelelahan seperti ‘mendayung perahu bocor’.  

Dunia di luar diri kita berevolusi dengan sedemikian cepatnya, mendatangkan 

banyak polemik bagi mereka yang tidak bisa mengimbanginya, pertanyaannya 

adalah apakah kita sendiri mampu mengimbangi evolusi tersebut? 

Inner Evolution adalah program transformasi diri yang menyajikan rangkaian 

keilmuan teknologi pikiran modern untuk Anda gunakan sebagai alat transformasi 

diri dan menjadikan diri fasilitator perubahan bagi sesama.  

 

 

“Until you  

make the  

unconscious  

conscious,  

it will control  

your life and  

you will call 

 it fate.”  

- Carl Jung 

• Merancang tujuan dan strategi pencapaian yang 

efektif dalam karir dan kehidupan pribadi yang 

selaras dengan cara kerja pikiran 

• Memiliki program sikap mental pemenang yang 

tangguh dan memahami nilai kebahagiaan diri 

• Menghilangkan limiting belief dan mental block 

• Menetralkan phobia, trauma atau masalah emosi 

yang menghambat kinerja dan produktivitas 

• Meningkatkan keahlian dalam memimpin dan 

memotivasi orang lain (anggota tim, keluarga dll) 

• Meningkatkan kemampuan komunikasi, persuasi  

dan negosiasi (untuk bisnis, penjualan dll)  

• Meningkatkan kualitas hubungan, baik dalam 

kehidupan berkeluarga dan berkarir 

• Mengembangkan sikap dan kebiasaan percaya diri     
• Menghentikan kebiasaan buruk yang mengganggu 

seperti merokok, menggigit kuku dll 
• Mengidentifikasi strategi keunggulan dari para tokoh 

sukses dan menginternalisasikannya menjadi strategi 

sukses dalam diri sendiri 

Berevolusi dari dalam, menjadi fasilitator perubahan dengan keahlian untuk bisa: 

Rangkaian prinsip dan teknik yang Anda pelajari didasarkan pada ragam keilmuan teknologi pikiran modern seperti NLP, 

Hypnosis-Hypnotherapy dan Emotional Freedom Technique (EFT), memahami keseluruhan rangkaian ini memungkinkan 

Anda untuk mengintervensi pola berpikir dan berperilaku dalam diri untuk kemudian menggantinya dengan pola baru 

yang lebih bermanfaat dan lebih mendukung terwujudnya tujuan pencapaian. Bukankah hal ini penting adanya, baik untuk 

Anda gunakan ke diri sendiri atau pun menolong orang lain secara profesional? 

 

Inner Evolution hadir sebagai 

program pelatihan publik yang 

mengkombinasikan keilmuan 

NLP, Hypnosis & NLP Coaching 

dalam satu rangkaian. 

Menyajikan prinsip dan teknik 

dari keilmuan teknologi pikiran 

modern yang dikemas secara 

terstruktur, program ini juga 

membekali para pesertanya 

dengan sertifikasi profesional 

yang diakui resmi oleh institusi 

bertaraf internasional.  

Peningkatan kualitas diri dan 

karir profesional dalam satu 

rangkaian program? Mengapa 

tidak? Bukankah sekarang 

adalah momentum yang tepat 

untuk mewujudkan semua itu?  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program transformasi diri holistik dalam satu 

rangkaian dengan menggabungkan pendekatan 

keilmuan NLP, Hypnosis-Hypnotherapy,  

EFT dan NLP Coaching  

INNER EVOLUTION 
Sebagai format praktikal dari berbagai keilmuan teknologi pikiran modern, program ini menguraikan prinsip evolusi 

diri yang selama ini terlupakan, Anda akan diajak memahami ketimpangan evolusi di luar dan di dalam diri kita dari 

berbagai sudut pandang keilmuan serta pengaruhnya secara nyata bagi kualitas hidup.  

Yang paling penting, program ini menyajikan prinsip dan teknik praktis Neuro-Linguistic Programming (NLP) untuk 

bisa memodifikasi struktur internal pikiran agar bisa mengakselerasi dan menyeimbangkan tuntutan evolusi di 

dalam diri dengan dinamika kehidupan di luar diri yang sejalan dengan prinsip serta pemahaman fisika kuantum. 

Tidak hanya itu, Anda juga akan belajar mengakselerasi evolusi diri di level kesadaran yang lebih mendalam 

menggunakan pemahaman Hypnosis-Hypnotherapy serta cara mengaktualisasikannya menjadi langkah strategis 

nyata dengan pemahaman Coaching berbasis NLP!  

 

 3 ASPEK PENGUASAAN KEAHLIAN DALAM PROGRAM INI: 

1 2 3 
Self Mastery  

mengelola dan menjadi tuan 

atas pikiran serta perasaan 

diri sendiri, mendesain pola 

keunggulan diri sendiri. 

Communication Mastery 

keahlian berkomunikasi 

interpersonal sebagai media 

meningkatkan kualitas 

hubungan pribadi dan bisnis. 

 

Changeworks Mastery 

menguasai keahlian untuk 

menghasilkan transformasi 

diri yang nyata dengan cara 

yang efektif dan strategis. 

 

DIFASILITASI OLEH ALGUSKHA NALENDRA, 
INTERNATIONAL CERTIFIED COACHING TRAINER,  
AUTHOR OF INNER EVOLUTION 

FORMAT PROGRAM,  

pelatihan Inner Evolution 

 terdiri dari dua level, yaitu 

Practitioner dan Master 

Practitioner dengan durasi 

penyelenggaraan program 

selama 9 hari - 8 malam untuk 

setiap levelnya.   

Setiap harinya peserta akan 

terlibat dalam pembelajaran 

teori dan praktek di bawah 

supervisi langsung Alguskha 

Nalendra sebagai instruktur 

utama kelas dengan dibantu para 

fasilitator yang berpengalaman. 

Anda bukan duduk diam 

menyimak melainkan menjadi 

bagian aktif dari setiap 

pembelajaran! 

 

YANG DIPELAJARI,  

selama 9 hari - 8 malam peserta 

akan mempelajari strategi berpikir 

dan berperilaku khas NLP yang 

dikemas dalam format tematik Inner 

Evolution, pembelajaran NLP 

berformat tematik-integratif ini 

adalah rancangan orisinil Alguskha 

Nalendra yang didesain untuk 

memudahkan peserta dalam 

menghubungkan berbagai materi 

yang dipelajari dengan kehidupan 

mereka secara nyata dan memetik 

hasil darinya.  

Peserta juga mendapatkan banyak 

fasilitas pendukung pembelajaran 

lainnya seperti manual, buku 

pengantar dan media  

pembelajaran lainnya. 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRACTICAL MIND  

TECHNOLOGY AT ITS BEST 
Keilmuan yang Anda pelajari  

dalam rangkaian program Inner Evolution  

 

 

 

potensi terbaik para SDM di organisasi untuk 

bisa meningkatkan kinerja dan 

produktivitasnya. Layanan coaching ini 

diberikan sesuai dengan durasi kontrak yang 

disepakati, yaitu selama 6 (enam) bulan 

dengan durasi (satu) jam pertemuan yang 

dilakukan setiap 2 (dua) minggu sekali sesuai 

pilihan waktu yang disepakati.   

Neuro-Linguistic Programming (NLP) 

 
NLP telah dikenal sebagai ‘senjata rahasia’ para tokoh 

besar dunia dalam menunjukkan kinerja puncaknya, 

aplikasi penggunaannya yang praktis membuat NLP 

banyak digunakan dalam berbagai bidang, baik itu bisnis 

seperti bidang penjualan, komunikasi, manajerial dan 

kepemimpinan atau pun dalam sesi pengembangan diri 

pribadi seperti konseling, coaching, terapi dan banyak lagi 

lainnya. Dalam Inner Evolution Anda akan fokus 

mempelajari NLP sebagai sebuah metode transformasi 

yang dimulai dari diri-sendiri dan untuk memfasilitasi 

perubahan positif pada sesama.   

 

eilmuan yang mempelajari struktur dan strategi 

internal manusia dalam berpikir dan berperilaku. 

serta 
K 

Hypnosis & Hypnotherapy 

 
sadar, tempat dimana ragam program pikiran tersimpan. 

Di pikiran bawah sadar ini jugalah tersimpan program 

sabotase yang berperan di balik perasaan, pemikiran dan 

perilaku negatif. Sejak awal penelitiannya dulu, Hypnosis 

telah menjadi bagian tidak terpisahkan dari perkembangan 

keilmuan NLP. Dengan menggunakan teknik Hypnosis kita 

bisa mengakses level kesadaran ini dan memperbaiki 

program yang ada di dalamnya dengan teknik NLP dan 

Clinical Hypnotherapy.    

eilmuan yang mengeksplorasi potensi manusia di 

level kesadaran yang lebih dalam di pikiran bawah 

sadar 
K 

Emotional Freedom Technique (EFT) 

 
Craig ini memberikan kita kemudahan untuk melakukan 

intervensi pada jalur meridian tubuh yang langsung 

beresonansi dengan sistem tubuh dan pikiran sehingga 

memudahkan kita untuk bisa menghilangkan emosi negatif 

dan berbagai gangguan fisik dalam waktu singkat. EFT 

menjadi sebuah teknik yang selalu mendapatkan porsi 

pembelajaran tersendiri dalam Inner Evolution karena 

manfaatnya yang sedemikian dahsyat dalam proses 

penyembuhan masalah fisik, mental dan emosional.  

eknik kebebasan emosi, itulah kurang lebih makna 

dari EFT. Metode yang dikembangkan oleh Garry 

Craig  
T 

NLP Coaching 

 
yang sudah dipelajari dalam sebuah kerangka kerja 

Transformative Coaching untuk bisa menjadi seorang 

fasilitator perubahan yang siap memfasilitasi proses 

transformasi diri sesama sebagai seorang NLP Coach. 

Anda bukan hanya belajar ragam teknik perubahan, namun 

cara mengintegrasikannya dalam sebuah kerangka kerja 

yang teruji untuk bisa menghasilkan hasil yang konsisten 

dan berkualitas dalam setiap praktiknya. 

uara dari berbagai keilmuan yang Anda pelajari, 

dimana Anda akan mengintegrasikan semua ilmu 

pendekatan 
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Lebih dari sekedar program transformasi diri, Inner Evolution juga merupakan 

program pelatihan yang membekali pesertanya sertifikat bertaraf internasional. 

 

Alguskha Nalendra, Life Coach, Hypnotherapist & NLP Trainer 

Penyusun formulasi Inner Evolution, Professional Coach yang memfasilitasi banyak sesi coaching 

dan terapi integratif untuk memfasilitasi peningkatan kualitas hidup para kliennya. Alguskha juga 

merupakan Trainer dan instruktur resmi dari NFNLP USA, IBH, IACTM dan ACCPH.  

 

Menawarkan ragam keilmuan 

integratif dalam satu pokok 

kemasan, Inner Evolution juga 

merupakan program 

pelatihan yang kurikulumnya 

disetujui oleh empat 

organisasi bertaraf 

internasional, yaitu: 

1. The National Federation 

of NLP - USA,  

2. The Indonesian Board of 

Hypnotherapy   

3. International Association 

of Coach, Therapist and 

Mentor   

4. Accredited Counselors, 

Coaches, Psychotherapist 

& Hypnotherapists - UK.  

 

Sertifikasi Profesional 

 
Practitioner Level, program yang mengajarkan prinsip serta 

teknik NLP, Hypnosis dan NLP Coaching tingkat dasar, selepas 

menyelesaikan program ini Anda akan mendapatkan: 

• Certified Practitioner of NLP, by NFNLP - USA 

• Certified NLP Coach, by NCI accredited by ACCPH - UK 

• Certified EFT Practitioner by NCI, accredited by IACTM 

• Certified Hypnotist - Hypnotherapist, by IBH 

Master Practitioner Level, program yang mengajarkan  

prinsip serta teknik NLP, Hypnosis dan Coaching tingkat lanjut, 

selepas menyelesaikan program ini Anda akan mendapatkan: 

• Certified Master Practitioner of NLP, by NFNLP - USA 

• Certified NLP Master Coach, by NCI accredited by 

ACCPH - UK 

• Certified EFT Master Practitioner by NCI, accredited by 

IACTM 

• Certified Professional Hypnotherapist, by IBH 

 

 

 

PROFESSIONAL CERTIFICATION & CREDENTIAL 

 

Media Aktualisasi Diri  

Di titik manapun Anda mengawali pembelajaran, program ini mengajak Anda mengakselerasi evolusi dalam diri sendiri 

terlebih dahulu untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas hidup serta kemudian mengaktualisasikannya lebih tinggi 

dengan membekali Anda pengetahuan dan keahlian untuk memfasilitasi proses yang sama pada diri orang lain dalam 

kapasitas profesional sebagai seorang Coach, keseluruhan proses ini terdiri dari 3 fase:  

Pre-Learning Process 

fase sebelum pembelajaran di kelas 

dimana peserta mendapatkan pre-

reading material dan Self Assessent 

sebagai bahan pengantar sebelum 

terlibat keseruan langsung di kelas.  

 

In-Class Learning Process  

inti dari pembelajaran dimana Anda 

akan terlibat dalam teori, praktek 

dan interaksi tatap muka di kelas 

bersama para peserta yang memiliki 

satu visi dan komitemen yang sama. 

 

Post Learning Process 

fase setelah pembelajaran di kelas 

dimana Anda resmi tergabung di 

grup alumni, mendapatkan coaching 

dan mentoring, serta gratis untuk 

mengulang kelas yang sama.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODUL 1 

Self Mastery 

• Awareness 

• Outcome 

• Belief 

MODUL 2 

Communication 

Mastery 

• Understanding 

• Influence 
 

MODUL 3  

Changeworks 

Mastery  

• Reconciliation 

 

MODUL 6 

NLP-5C (Clients 

Centered Coaching, 

Counseling & 

Changeworks) 

• Integration 

 

MODUL 4 & 5 

Hypnosis-

Hypnotherapy & 

EFT  

• Consciusness  

• Repatterning 

CIRI KHAS NCI: NLP-5C 

 

Neuro-Linguistic Programming (NLP) 

ditemukan oleh duo jenius Dr. Richard 

Bandler dan John Grinder Ph.D di Santa 

Cruz California pada awal periode1970-an. 

Selama lebih dari 4 dekade sampai saat ini NLP 

telah berperan penting sebagai sebuah prinsip 

dan teknik yang efektif dalam berbagai proses 

perubahan dan pola keunggulan para tokoh 

besar dunia dari berbagai kalangan.  

 

Dalam perkembangannya NLP menyebar ke berbagai penjuru dunia 

dalam berbagai pelatihan sertifikasi praktisi NLP dengan berbagai 

organisasi yang menggawanginya, salah satu yang terbesar adalah 

NFNLP International, yang berpusat di Florida - USA. dipelopori 

oleh Dr. William Horton yang juga menjabat sebagai presiden 

NFNLP saat ini. 

 Alguskha Nalendra adalah seorang Certified NLP Trainer dan 

Certified Business NLP Trainer dari NFNLP - USA yang telah 

disetujui langsung oleh Dr. William Horton untuk memberikan 

pelatihan sertifikasi NLP Practitioner dan Master Practitioner 

dengan sertifikasi resmi dari NFNLP International, baik untuk 

pelatihan yang diadakan di Indonesia atau di negara mana pun. 

 

Sejak awal dipopulerkannya NLP oleh Anthony Robbins yang merupakan seorang Coach legendaris sebagai sebuah 

teknik transformasi diri, NLP telah menjadi bagian penting dari proses Coaching. Dari pengalaman praktiknya, 

Alguskha Nalendra memformulasikan kerangka kerja Coaching khas NCI yang disebut NLP-5C.  

 

Dr. Richard Bandler 

Co-Creator of NLP 

 

John Grinder Ph.D 

Co-Creator of NLP 

 

Learning Tradition of NLP Coaching Institute: 

 #1 Holistic Integrative Learning  

#2 Systemic & Generative Learning 

#3 Adult Experiential Learning  

 

 

TRAINING PHASE OF INNER EVOLUTION 

ABOUT NLP 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ NLP Presuppositions: 29 prinsip berpikir dan berperilaku efektif 

yang wajib dimiliki para praktisi NLP. 

▪ Map of Reality & World Model: peta realita dan 3 filter dalam 

pikiran manusia yang membentuk respon perilaku dan perasaan.  

▪ Submodality: 5 wujud representasi simbolis World Model dan 

cara memodifikasinya untuk bisa menghasilkan perubahan efektif di 

level yang lebih dalam pada respon perasaan dan perilaku. 

▪ Well Formed Outcome: 9 langkah mekanisme penyusunan 

tujuan pencapaian yang sesuai dengan cara pikiran bekerja. 

▪ State Management: struktur penyusun kondisi mental-

emosional dan 3 faktor yang menentukan kualitasnya.  

▪ Accessing, Amplifying & Anchoring: 7 langkah cepat 

‘menginstall’ kondisi puncak (peak state) dalam diri untuk bisa 

diakses dengan seketika saat diperlukan. 

▪ Meta Model: memahami 3 struktur bahasa dan meningkatkan 

kepekaan membaca 12 pelanggaran model bahasa yang 

memunculkan respon tidak efektif.  

▪ Belief Change Patterns: teknik mengubah keyakinan yang 

membatasi (limiting belief) dan memperkuat keyakinan produktif.  

▪ Parts Integration: teknik mendamaikan konflik internal penyebab 

pemikiran, perasaan dan perilaku negatif.   

▪ Rapport: 5 langkah menjalin kedekatan dengan orang lain di level 

pikiran bawah sadar dengan efektif.  

▪ Representational System: teknik berkomunikasi dengan 

mengoptimalkan 5 modalitas penginderaan. 

▪ Eye Accessing Cues: memahami makna dari 6 pola gerak mata 

dalam proses komunikasi. 

▪ Meta Program: 5 pola motivasi dasar manusia dalam membuat 

keputusan dan merespon situasi.  

▪ Omni Directional Chunking: 3 teknik membedah struktur 

informasi untuk mengefektifkan proses komunikasi. 

▪ Expanded T.O.T.E Model Strategy: membedah pola spesifik 

yang menjadikan lahirnya sebuah perilaku atau pemikiran.   

▪ Perceptual Position: teknik menghilangkan emosi negatif yang 

bersumber dari konflik interpersonal.  

▪ SWISH! Pattern: teknik menghilangkan impuls penyebab emosi 

atau perilaku yang mengganggu dengan cepat. 

▪ Foundation of NLP-5C: pemahaman dasar kerangka perubahan 

yang efektif dan konsisten khas NLP Coaching Institute.  

▪ 7R’s Process in NLP-5C: 7 tahapan perubahan yang terangkum 

dalam sebuah kerangka kerja NLP-5C.  

NLP PRACTITIONER  

 
Aplikasi NLP sebagai teknik 

transformasi diri 

 COURSE CONTENT 

 

NLP Practitioner Level adalah 

kerangka kerja dasar dari 

Inner Evolution dimana para 

peserta akan mempelajari 

konsep, prinsip dan teknik 

NLP sebagai landasan dari 

proses perubahan bagi diri 

sendiri dan sesama.   

Peserta akan belajar melalui 

pemaparan komprehensif, 

demonstrasi dan praktek 

dengan sesama rekannya.  

Melalui pemahaman yang 

diperoleh dari program NLP 

Practitioner inilah para 

peserta juga akan mulai 

mengitegrasikan pemahaman 

lain yang berhubungan dengan 

Hypnosis-Hypnotherapy, 

Emotional Freedom 

Technique dan NLP Coaching 

dimana mereka akan 

memetakan proses 

perubahan berdasarkan 

berbagai landasan di masing-

masing keilmuan tersebut.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HYPNOSIS, HYPNOTHERAPY   
PRACTITIONER (+EFT)  
Hypnosis telah menjadi bagian tidak terpisahkan dari NLP, itulah 

mengapa Anda juga akan mempelajari teori dan prakteknya secara 

komprehensif untuk bisa diintegrasikan sebagai satu alur dalam 

proses Coaching. 

Tidak hanya itu, Anda juga akan mempelajari dasar EFT untuk bisa 

memahami keterhubungannya dengan sistem penyembuhan fisik 

dan emosi.  

Yang Anda pelajari: 

▪ Conscious, Subconscious & Brainwave: cara kerja pikiran 

sadar dan pikiran bawah sadar, gelombang otak yang 

melandasinya, serta pengaruhnya secara langsung bagi sistem 

perasaan dan perilaku seseorang. 

▪ Trance-Formation: fenomena perpindahan kesadaran 

(trance) dan mengapa hal ini penting dalam perubahan.  

▪ NLP & Hypnosis: pemahaman integratif NLP dan Hypnosis 

yang akan menjadikan Anda paham kemana dua keilmuan ini 

terpecah dan kemana dua keilmuan ini bermuara.   

▪ 7 Psychodynamics of Symptoms: simtom masalah dalam 

diri seseorang yang menjadikan seseorang terjebak dalam 

emosi, keyakinan dan perilaku negatif. 

▪ Suggestibility: mengidentifikasi cara seseorang menerima 

sugesti sesuai preferensi dasarnya.  

▪ Hypnotic Induction: teknik memindahkan kesadaran 

seseorang dari pikiran sadar ke pikiran bawah sadar.  

▪ Deepening: memperdalam level Trance dengan efektif.  

▪ Elman Banyan Induction: teknik induksi yang sangat efektif 

dari Dave Elman, yang dikembangkan lebih jauh oleh Calvin 

Banyan, sangat efektif membawa seseorang ke level kedalaman 

trance yang dalam dengan cepat.   

▪ Direct Suggestion: menggunakan sugesti Hypnosis untuk 

memfasilitasi proses perubahan, memahami aturan emas 

menciptakan sugesti sendiri.  

▪ Integrative NLP & Hypnosis: mengkombinasikan teknik 

NLP dan Hypnosis agar bisa digunakan dalam satu alur kerja 

berbasis Expanded T.O.T.E Model of Strategy.  

▪ Meridian & Healing: sistem penyembuhan berbasis titik 

Meridian dan hubungannya dengan kesehatan fisik-mental.  

▪ EFT Tapping Process: penyembuhan dengan EFT, ragam 

teknik penyembuhan efektif untuk berbagai masalah fisik dan 

emosional dengan variasi teknik-teknik EFT.  

▪ Priming Subconscious for Changes: mengunci komitmen 

pikiran bawah sadar untuk berubah dan memberdayakannya.  

▪ R.I.D.E.R Method: Reactive Ideo Dynamic Emotional 

Release, teknik membawa seseorang ke level kesadaran 

transcendental dimana proses penyembuhan terjadi dengan 

sendirinya sesuai kecerdasan alami tubuh.  

 

Meskipun NLP dan Hypnosis 

telah menjadi bagian yang tidak 

terpisahkan, tidak banyak yang 

memahami cara 

mengintegrasikannya dalam satu 

kerangka pemahaman yang 

komprehensif.  

Alguskha Nalendra dengan 

pengalamannya sebagai Clinical 

Hypnotherapist dan NLP 

Trainer telah meracik formulasi 

yang akan lebih memudahkan 

Anda untuk memahami 

keterhubungan dari NLP dan 

Hypnosis, termasuk memetakan 

perbedaan-perbedaan yang ada 

di dalamnya sampai Anda bisa 

memahami peririsan yang jelas 

di antara keduanya.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Unlocking the Codes: prinsip penting seorang praktisi NLP 

tingkat Master dalam menciptakan tekniknya sendiri.  

▪ Hierarchy of Idea: pengelompokkan persepsi dan pemikiran 

untuk mengidentifikasi pengaruhnya pada perasaan dan perilaku.  

▪ Logical Level of Changes: menata perubahan yang selaras dan 

berkesinambungan di 6 level berpikir neuro-logical.  

▪ Value Criteria: mengidentifikasi nilai-nilai dalam diri seseorang di 

berbagai level untuk mengidentifikasi internal konflik yang 

menghambat kinerja efektif.  

▪ Changing Value: mengubah struktur dan hirarki nilai dalam diri 

seseorang untuk mendapatkan keselarasan berpikir.  

▪ Advanced State Management, Meta State & Ego State: 

membedah struktur penyusun kondisi mental-emosional di level 

yang lebih dalam, mengidentifikasi bagaimana setiap State memiliki 

lapisan dan ‘kepribadian’ yang bisa diakses serta diberdayakan 

dengan sangat efektif untuk meningkatkan potensi diri.  

▪ Collapsing Anchor: teknik mengganti respon emosi dan perilaku 

lama dengan respon emosi dan perilaku baru.   

▪ Chaining Anchor: menciptakan lapisan dan rantai Anchor untuk 

mengarahkan sebuah respon perubahan.  

▪ Anchoring Ego State: menggunakan Anchor untuk mengakses 

dan berkomunikasi dengan State yang sesuai dengan kebutuhan.  

▪ Quantum Linguistic: ragam keahlian linguistik dalam 

berkomunikasi dengan menggunakan integrasi Milton Model, 

Hypnotic Language Patterns dan Reframing.  

▪ Complex Meta Program: ragam kombinasi Meta Program yang 

lebih kompleks, yang menjadikan seseorang merespon sebuah 

stimulus secara lebih spesifik.  

▪ Changing Meta Program: teknik lanjutan mengubah Meta 

Program seseorang untuk menjadikan seseorang bisa merespon 

dengan lebih efektif secara ekologis.  

▪ Modeling: lanjutan dari Expanded T.O.T.E Model of Strategy 

untuk digunakan dalam proses meniru sebuah keahlian atau pola 

keunggulan orang lain dan menginternalisasikannya sebagai strategi 

unggul diri kita sendiri.  

▪ Time Line Therapy®: teknik Time Line Therapy® untuk 

menyembuhkan masalah emosional dan membersihkan limiting 

belief dalam diri seseorang dengan cepat.  

▪ Taking Detailed Personal History: proses mengidentifikasi isi 

garis waktu seseorang secara lebih mendetail di setiap fasenya.    

▪ Single Goal Insertion: menggunakan Time Line Therapy® untuk 

memberdayakan proses pencapaian tujuan masa depan. 

 

NLP MASTER PRACTITIONER  

 

 
NLP dan Time Line Therapy® di 

level yang lebih tinggi 

 

 

Course Content 

 

NLP Master Practitioner 

Level adalah program tingkat 

lanjut dari Inner Evolution 

dimana para peserta akan 

mempelajari konsep, prinsip 

dan teknik NLP di 

level berpikir yang lebih  

tinggi namun di level 

kesadaran yang lebih dalam. 

Program ini akan mengajak 

para pesertanya untuk 

memantapkan jati dirinya 

sebagai seorang master dari 

evolusi dalam diri. 

Program NLP Master 

Practitioner merupakan fase 

dimana peserta lebih dari 

sekedar belajar NLP, namun 

menjadi bagian dari NLP 

sebagaimana NLP menjadi 

bagian dari dirinya, inilah level 

dimana para peserta bisa 

mengembangkan teknik yang 

sudah dipelajarinya sampai 

dengan menciptakan teknik 

sendiri yang sesuai dengan 

tujuan perubahan efektif.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HYPNOSIS, HYPNOTHERAPY   
MASTER PRACTITIONER (+EFT)  
Pelajari integrasi teknik lanjutan yang lebih seru dan lebih 

menyenangkan di level Master Practitioner ini, dapatkan 

kunci yang lebih integral (menyeluruh) dari berbagai hal 

yang Anda dapatkan! 

Yang Anda pelajari: 

▪ Ideo Dynamic Response: ragam cara pikiran bawah sadar 

berkomunikasi dengan non-verbal.  

▪ Deep Trance Phenomena: kemampuan membawa 

seseorang ke level Trance yang dalam, jika di Practitioner level 

banyak prosesi Hypnosis dilakukan di level Medium Trance, di 

Master Practitioner ini kemampuan membawa seseorang ke 

kondisi Trance yang dalam menjadi sebuah syarat mutlak untuk 

bisa mengakses banyak teknik lainnya.  

▪ Trance Ratification: teknik efektif dan teruji mengetahui 

kedalaman Trance dengan cepat.  

▪ Deep Trance Identification: menggabungkan pemahaman 

modeling dalam NLP dengan Hypnosis, menggunakan teknik 

modeling di level kedalaman Trance yang dalam. 

▪ Ego State & Parts: berkomunikasi dengan Ego State dan 

Parts di 2 level kesadaran, mengenali cara Ego State dan Parts 

berkomunikasi satu sama lain.  

▪ Eliciting Regression: teknik membawa seseorang ke masa 

lalunya untuk bisa mengalami kembali kejadian di masa lalu, 

menggunakan metode Time Line dan Hypnosis klasik.  

▪ Ego State Healing Intervention: teknik penyembuhan 

dengan mengakses Ego State, langsung menetralkan masalah 

Ego State di sumber masa lalunya dan memberdayakannya 

untuk mengoptimalkan potensi diri di masa sekarang.  

▪ Forgiveness Therapy: terapi berbasis Hypnosis untuk 

melepaskan diri dari kemarahan, kekecewaan dan kebencian.    

▪ Advanced Suggestion Skill: teknik sugesti tingkat lanjut.  

▪ Ultra Height®: teknik mengakses kesadaran yang lebih 

tinggi, banyak digunakan untuk proses penyembuhan.  

▪ Advanced EFT Tapping Process: teknik tingkat lanjut 

untuk penyembuhan dengan EFT, menjangkau kombinasi titik-

titik yang lebih variatif dan pola pernafasan yang lebih bisa 

mengefektifkan proses penyembuhan.  

▪ Hypnotic-EFT: menggabungkan pendekatan Hypnosis dan 

EFT, melakukan Tapping Process dalam kondisi Trance dan 

sebaliknya, mengkonversi Tapping Process menjadi Trance.  

▪ Ho’oponopono: mengintegrasikan pendekatan Hawai kuno 

dalam proses Hypnosis untuk penyembuhan diri dan 

melepaskan ikatan emosional negatif dengan orang lain.  

▪ Anchoring Self Hypnosis: mengakses 4 level kesadaran 

yang transcendental lalu melakukan Anchoring untuk bisa 

mengakses masing-masing levelnya dengan cepat.  

Sudah merasakan keseruan 

memperdalam Hypnosis di level 

Practitioner? Waktunya 

memasuki dimensi yang lebih 

dalam di Master Practitioner 

dimana Anda akan lebih diajak 

memasuki level kesadaran yang 

lebih dalam. 

Jika di level Practitioner Anda 

lebih banyak menggunakan 

Hypnosis untuk memberikan 

penguatan dalam diri seseorang 

untuk bisa menuju masa depan, 

di level Master Practitioner ini 

Anda akan memahami cara 

menetralisir masalah di akarnya 

di masa lalu dengan efektif dan 

menggabungkannya dengan 

teknik lain untuk membantu 

optimalisasi pencapaian 

seseorang menuju masa depan.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NLP COACHING COURSE 

Coach Alguskha Nalendra adalah Accredited 

Trainer pertama dan satu-satunya dari 

Indonesia yang diakui oleh institusi IACTM dan 

Registered Supervisor dari ACCPH - UK. 

Inner Evolution didesain spesifik sebagai sebuah 

program yang mengajak Anda mendesain fase 

transformasi dalam diri Anda dan juga mengajak 

Anda mempelajari ragam cara memposisikan diri 

sebagai seorang fasilitator perubahan profesional, 

sebagai seorang NLP Coach.  

 

Segala keahlian yang Anda pelajari, baik itu NLP, 

Hypnosis, Time Line Therapy® dan EFT akan 

bermuara di NLP Coaching sebagai kerangkanya. 

Anda akan diajak memahami proses kerjanya sejak 

awal bertemu klien sampai dengan menjalankan 

profesi Coaching secara profesional dengan semua 

kelengkapan prakteknya. Semua ini diintisarikan 

dari pengalaman nyata Alguskha Nalendra serta 

timnya dalam berpraktek Coaching secara aktif.   

▪ Distynction of Coaching: perbedaan dari 

Coaching dengan pendekatan lain seperti 

Training, Konseling dan Mentoring.  

▪ Positioning as Coach: pemahaman akan 

etik dan profesi Anda sebagai Coach, hal apa 

yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam 

profesi Anda sebagai Coach.  

▪ Coaching Process: proses Coaching dari 

fase ke fase dalam situasi nyata.  

▪ Coaching Assessment: mengidentifikasi 

kondisi integral klien dalam prosesi Coaching. 

▪ Listening Skill: kemampuan mendengarkan 

untuk bisa menangkap makna yang tersirat 

secara verbal dan non-verbal.  

▪ Coaching Presence: kemampuan untuk 

‘hadir’ sepenuhnya bagi klien dan bersikap 

netral sepanjang prosesnya.  

▪ Coaching Framing: ragam prinsip dan cara 

membingkai prosesi Coaching.  

▪ Coaching Conversation: alur percakapan 

dalam Coaching.  

▪ Initial Goal Setting: menetapkan tujuan 

pencapaian yang terukur sebagai indikator 

keberhasilan Coaching.  

▪ Coaching Technique: berbagai teknik 

dalam prosesi Coaching seperti Backtracking, 

Chunking, Provoking, Scaling dan banyak lagi.  

 

 

 

PRACTITIONER LEVEL 

▪ Coaching at Value level: cara melakukan 

coaching di level nilai penentu kompas diri. 

▪ Logical Level of Changes Alignment: 

prinsip menyelaraskan level berpikir dalam 

diri agar perubahan terjadi dari level konsep 

diri sampai ke level kebiasaan.  

▪ Coaching Assignment: merancang tugas-

tugas Coaching bagi klien yang sejalan dengan 

proses perubahan Neuro-Logical.  

▪ Advanced Coaching Integration: kunci 

menggabungkan dan menyelaraskan semua 

yang sudah dipelajari dalam peran profesi 

Anda sebagai Life Coach profesional.  

MASTER PRACTITIONER LEVEL 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 
KELEBIHAN 

 
bertumbuh bersama 

 
INNER EVOLUTION 

  

• Anda mendapatkan dukungan dan fasilitas penuh 

dalam proses pembelajaran yang Anda lalui di 

dalam dan di luar kelas. 

• Dalam proses pembelajaran: program pelatihan 

selalu dilakukan di lokasi yang nyaman serta 

kondusif. Anda akan mendapatkan perangkat 

manual dan kelengkapan belajar yang didesain 

spesifik untuk melengkapi petualangan Anda. 

• Setelah proses pembelajaran: Anda berhak 

mendapatkan fasilitas coaching-mentoring 

khusus alumni dan gratis mengulang kelas yang 

sama di kesempatan berikutnya. 

 

 

Sudah bukan rahasia NLP terformulasikan dari berbagai 

keilmuan pengembangan diri, begitu juga setelah NLP 

ditemukan, penemuannya menginspirasi banyak 

munculnya keilmuan lainnya. Anda akan belajar banyak 

tentang itu semua! Tidak banyak pelatihan berbasis NLP 

yang memberikan semua ini. Apa saja yang diberikan? 

Silakan lanjutkan membaca. 

• Pertama, Anda belajar seni dan keilmuan 

hipnosis. Banyak yang mengajarkan NLP atau 

hipnosis, tapi tidak banyak yang bisa mengajarkan 

keduanya secara harmonis. Selain sebagai Coach, 

Alguskha Nalendra adalah seorang hipnoterapis 

klinis yang berpraktek nyata di kantornya di 

Bandung, pengalamannya menggunakan NLP, 

hipnosis dan Time Line Therapy® dalam sesi 

profesional bersama para kliennya akan mewarnai 

pembelajaran Anda. 

• Kedua, Anda akan mempelajari model dan 

kerangka kerja seorang Life Coach berbasis 

Transformative Coaching aplikatif yang terbukti 

bisa digunakan untuk berpraktek profesional. 

• Ketiga, Anda akan belajar teknik intervensi tubuh 

dan pikiran, menyelaraskan keduanya. Anda akan 

mempelajari Emotional Freedom Technique (EFT) 

dan Mind-Body Dialogue serta 

mengharmoniskannya dengan teknik NLP, 

hipnosis dan Life Coaching. 

 

 

• Anda belajar dari trainer dan associate yang 

mengimplementasikan NLP secara nyata 

dalam bidang profesinya sebagai Coach. 

• Anda sendiri akan belajar mengimplementasikan 

NLP di dalam kelas secara nyata menggunakan 

contoh kasus sungguhan dalam keseharian 

Anda: Anda melihat, mendengar dan merasakan 

langsung praktek nyata NLP sebagai praktisi! 

 

 

• Pembelajaran yang Anda alami di kelas didesain 

dengan memperhitungkan banyak aspek Adult 

Learning. 

• NLP adalah tentang memperluas peta berpikir, 

Anda akan mendapatkan landasan teori yang 

jelas dari berbagai sudut pandang, baik itu 

NLP dari berbagai aliran, hipnosis verbal & non-

verbal, fisika kuantum dan keilmuan 

pengembangan diri lainnya. 

• Amati, pahami dan lakukan! Setiap prinsip dan 

teknik yang diajarkan akan didemonstrasikan 

langsung oleh instruktur sebelum Anda 

praktekkan di bawah supervisi langsung darinya 

dan para asisten kelas yang juga para praktisi 

berpengalaman. 

• Desain dan format pembelajaran dikemas untuk 

memberikan Anda Unconscious-Experiental 

Learning, Anda belajar dengan semua panca-

indera Anda dan mentransfernya langsung ke 

pikiran bawah sadar untuk menjadikannya bagian 

dari diri Anda. 

SUPPORT & FACILITATION 

 

ONE STOP SOLUTION 

 

REAL IMPLEMENTATTION 

 

WELL-FORMED LEARNING DESIGN 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Testimonial 
 Alguskha Nalendra is the kind of trainer that other trainers aspire to be. He has the ability to 

enthuse learners with his passion for NLP by helping them connect to content in a very personal 

way through entertaining stories and illustration that comes from years of experience. My 

experience working with Alguskha has been both inspiring and enlightening. If you want to 

become a competent practitioner for NLP and able to apply NLP in the ‘real world’ then I 

would highly recommend that you take his certification course. 

- Charl Swart, Trancemute Coaching College South Africa 

 

Saya mencari program yang berkualitas untuk saya faham, saya praktis, saya bantu diri sendiri 

dan orang lain. Kerana saya yakin, manusia yang bermanfaat dan beruntung ialah ‘manusia yang 

mampu memberi manfaat pada manusia lain’. Saudaraku, program ini sangat banyak manfaat 

dan kebaikkan. Jika kita bercita cita menjadi seorang yang amat bagus dalam bidang motivasi, 

public speaker, karyawan, dan macam macam lagi, program ini adalah jawapan yang tepat! 

Saya mengesyorkan 100% untuk kita hadir dan mendalami ilmu dalam program ini. Anda tidak 

akan rugi. Dengan syarat, anda betul betul BELAJAR DAN PRAKTIS. 

- Muhammad Fahmi Mardi, Professional Coach & Speaker, Malaysia 

 

Begitu banyak hal positif yang saya dapatkan dalam Program Inner Evolution dimana 

menjadikan satu momentum evolusi mental yang membuat saya mempunyai kemampuan 

untuk secara sadar menghadapi aspek dinamika kehidupan dengan melihat dari segala sisi 

dan memaknai setiap puzzle kehidupan dengan lebih baik. Harapan ke depan semakin 

banyak peserta yang tercerahkan karena semua materi yang dipelajari pada dasarnya adalah 

bagaimana kita PRESENCE sehingga mampu untuk berbahagia dan menikmati setiap detik 

kehidupan. 

- I Komang Surya Guna Negara, NLP Coach & Hypnotherapist, Bali 

 

Sebelum mengikuti Program Inner Evolution, saya telahpun mempelajari NLP sehingga peringkat 

Master dan Hypnosis juga. Tapi, yang menjadikan saya sangat beruntung dan bersyukur dapat 

menjadi anak murid Coach Alkha adalah kerana beliau benar-benar menyampaikan segala ilmu 

bukan sahaja dari sudut teori dan praktikal seperti termaktub dalam Standard Modul NLP dan 

Hipnosis Antarabangsa sahaja, bahkan dihuraikan lagi menurut pengalaman beliau 

mengendalikan klien sebenar. Bahkan, segala ilmu pengetahuan berkenaan NLP dan Hipnosis 

dicurahkan lagi kedalam semua buku-buku khas untuk para pelajarnya supaya setiap pelajarnya 

benar memahami NLP untuk dipraktikkan dalam kehidupan seharian. 

- Muhammad Syazani Bin Rosli, Business Owner & Professional Coach, Malaysia 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Testimonial 
 Program ini benar-benar OYEEE…dengan instruktur yang sangat faham mengenai 

"komunikasi" dan faham berbagai bahasa. Di program Inner Evolution Practitioner, Coach 

Alkha telah memberi arahan bagaimana NLP bekerja secara optimal dalam hidup dengan 

cara sederhana dan mudah dipahami disertai dengan contoh praktek nyata. Hal tersebut 

sering tidak didapatkan ketika kita mengikuti training NLP yang lain. 

- Lina Soeratman, Business Owner & NLP Coach, Semarang 

 

Saya bersyukur sangat dapat menghadiri kursus ini atas kelulusan jabatan. Saya tekad akan 

gunakan sebaik mungkin masa yang ada untuk mempelajari ilmu ini sepenuhnya Jadi dengan 

ilmu NLP yang saya pelajari ini adalah satu ruang untuk saya bantu mencari solusi yang 

sebenarnya kepada orang disekeliling saya. Sepanjang 9 hari ini saya mempelajari ilmu yang 

sangat luar biasa. Saya dapat merasakan kemampuan potensi dari saya dan membantu untuk 

menggilap potensi orang lain, dengan izin Allah. 

- Mohd Kamalludin Bin Hasan, Professional Coach & Speaker, Malaysia 

 

Materi pembelajaran sangat terintegrasi dan aplikatif sehingga memudahkan para peserta 

untuk mempelajari dan memahaminya, bagi pemula yang belum mengerti sama sekali pun 

dapat dengan mudah mengikuti materi yang disampaikan. Suasana dan format pembelajaran 

juga sangat nyaman, serius tapi santai membuat para peserta tidak merasa jenuh dalam 

menjalani setiap sesinya. Instruktur sangat persuasif dalam menyampaikan setiap materi, 

karena terformulasi dengan baik, mudah difahami dan diikuti para peserta, best Coach! 

- Shanti Purnama, NLP Coach & Volunteer di Yayasan Pusppa Nadine/ Pusat 

Pendamping Perkembangan Anak, Garut 

 

Penghargaan yang tidak terhingga kepada Coach Alkha diatas segala ilmu bermanfaat yang 

diberikan, bimbingan dan tunjuk ajar sepanjang program berlangsung. Selepas mengikuti 

program Inner Evolution, saya lebih mengenali diri saya sendiri. Memahami setiap perkara yang 

berlaku dalam kehidupan saya dan menyelesaikan masalah yang berlaku menggunakan teknik 

NLP yang dipelajari. Pelbagai manfaat yang saya perolehi setelah mengikuti program ini. Saya 

lebih berkeyakinan, lebih bahagia, lebih tenang dan lebih positive. Ilmu NLP yang dipelajari saya 

gunakan dalam setiap perkara. Sekiranya berlaku masalah, saya mampu untuk positive secara 

'instant' dengan menggunakan teknik NLP yang dipelajari. 

- Khairunnisa Binti Khaspathil, Executive Production Planner & NLP Coach, Malaysia 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graha Cihampelas Lantai 3, Jl. Cihampelas No. 41A, Bandung 

Untuk berdiskusi dan mendapatkan informasi lebih jauh bagaimana  

program ini bisa membantu Anda baik dalam kehidupan pribadi dan/atau karir, 

silakan menghubungi langsung ke kontak yang tertera di bawah ini:  

 

Inner Evolution 
INTEGRATIVE NLP, HYPNOSIS & LIFE COACHING, TRAINING & CERTIFICATION 

NLP Coaching Institute │ info@nlpcoaching.id │www.nlpcoaching.id 

NLP COACHING INSTITUTE 
“The Source of High Quality Training in NLP, Hypnosis & Life Coaching” 

Contact Person:  

+62 878 - 6079 - 0009 (Hengky) & +62 878 - 7807 - 0501 (Flora) 

mailto:info@alguskha.com

