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Apa itu
Essence Hypnosis
“Program Tepat untuk anda yang
ingin mengenal, merasakan, dan
mempraktekan Hypnosis yang
sebenarnya”
Program ini merupakan Pelatihan bagi anda yang ingin
memahami dan mampu melakukan Metode Hypnosis. Anda akan
mengenal, merasakan, mendengar,
memahami dan mengalami langsung
seperti apa hipnotis itu. Di program ini,
akan berlangsung 80% Praktek dan
20% Teori agar anda bisa menyerap
lebih cepat dan memiliki gambaran
yang jelas bagaimana mengaplikasikan
teknik Hypnosis untuk meningkatkan diri
dan lingkungan anda.
Tidak seperti pelatihan Hypnosis lainnya, dalam Essence
Hypnosis anda lebih banyak praktek dan melakukan langsung
teknik hipnotis ini sehingga anda bisa mengaplikasikan kepada
orang lain selain teman dalam kelas.

Pusat Kursus
Hipnotis dan
Hipnoterapi
Essence Hypnosis
merupakan salah satu
program Hypnosis dari
Empat Paket Program
Hypnosis lainnya yang
anda bisa lihat di
www.KursusHipnotis.Com

Info lebih lengkap Hub:
085-212-995-990
08777-4545-009
pusathipnotis@gmail.com
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Dalam pelatihan Essence Hypnosis, materi yang diajarkan berdasarkan teknik atau
aplikasi yang sering diterapkan dalam pekerjaan, parenting, pembelajaran dan
pendidikan, maupun pada bidang professional lainnya. Sehingga memudahkan
anda untuk penerapan di lingkup anda sendiri usai pelatihan.

Apa yang anda Pelajari

Teknik Dasar Hipnotis

Memahami Hypnosis yang Benar

Pembahasan mengenai Prinsip kerja
Hipnotis, dan inilah yang paling penting bila
anda mempelajari hipnotis. yaitu

Pembahasan mengenai Jenis, Manfaat,
Kasus, dan Fenomena Hipnotis yang
berkembang di Masyarakat. Faktanya, masih
banyak dari kalangan masyarakat yang belum
tepat memahami hipnotis secara benar.
Dengan memahami materi ini, anda tidak
hanya mengenal sejarah, namun juga
memiliki tujuan yang tepat dalam
penggunaan teknik hypnosis.
Mengenali dan Cara Memanfaatkan Pikiran
Manusia
Pembahasan ini mengenai potensi dasar pada
diri manusia yang bisa dimanfaatkan dan bisa
dimanipulasi sehingga bisa berdampak pada
perubahan diri, perilaku, kebiasaan, bahkan
perubahan pada tubuh. Dengan memahami
materi ini, anda bisa memaksimalkan potensi
dalam diri anda maupun diri seseorang
lainnya. Karena anda mengetahui dengan
benar cara kerja pikiran manusia

•
•

•

•

Cara Induksi / Elisitasi : Membuat atau
memunculkan keadaan hipnotis
Deepening : Membuat larut / hanyut
ke pikiran bawah sadar sehingga lebih
mudah untuk diberikan sugesti
Suggesting : Teknik Nada dan Kata
saat memberikan saran pada
seseorang yang sedang dalam keadaan
terhipnotis
Waking up / Terminating : Teknik
menyelesaikan atau menyadarkan
seseorang dari keadaan hypnosis

Sasaran dari materi ini adalah, anda
memahami dengan benar prosedur formal
dalam melakukan Hypnosis. Ketika anda
sudah menguasai prosedur formal bagaimana
pola hypnosis itu diterapkan, anda akan jauh
lebih mudah untuk melakukan variasi teknik
lainnya.
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Anda akan membiasakan diri
untuk peka terhadap keadaan
Subjek yang dihipnotis dengan
kemampuan observasi terhadap
ciri ciri trance atau keadaan
terhipnosis. Pada materi ini pun
anda akan diperkenalkan ciri – ciri
seseorang yang sangat mudah
sekali masuk ke dalam kondisi
trance.
15 Teknik Tes Sugesti dan Pola
Bahasa Hipnotis
Mengenal pola - pola kata yang
memberikan efek Hypnosis.
Dengan penerapan 15 Teknik Tes
Sugesti
Materi ini akan memperkaya pola
bahasa anda, sehingga anda lebih
elegan dalam berbicara. Jika anda
sudah menguasai Pola Bahasa
Hipnotis, anda lebih mampu
melakukan teknik hipnotis tanpa
perlu menyuruh klien “tidur”
Bedah Street and Stage
Hypnotist

Kupas Tuntas teknik yang
dilakukan Ahli Hipnotis dalam
menampilkan aksinya di depan
umum, seperti persiapan, teknik teknik, prinsip entertainment,
penguasaan panggung, dan teknik
lainnya. Dengan memahami teknik
ini, anda bisa membuat seni
pertunjukan sendiri dengan teknik
para professional yang sering anda
lihat di televisi
Self Hypnosis for Multipurpose
Dalam materi ini anda diajarkan
Guided Relaxation secara mandiri.
Sehingga anda memiliki
kemampuan menanamkan
program positif yang
memberdayakan diri anda. Teknik
ini bisa digunakan sebagai
peningkat semangat, mengatur
mood, mengurangi kecemasan,
phobia, trauma dan permasalahan
psikologis ringan. Sehingga anda
bisa mengatasinya sendiri tanpa
perlu datang ke terapis
Chevreul Pendulum
Adalah teknik komunikasi secara
internal dengan tubuh dan pikiran
melalui media pendulum. Anda

Kursus Hipnotis Indonesia

Trance dan Ciri – cirinya

www.kursushipnotis.com | pusathipnotis@gmail.com | 087774545009 | 085-212-995-990

Lanjutan Materi Program Essence Hypnosis

Continued…

Apakah Hypnosis ini Halal dipelajari ?
Di zaman modern, tepatnya di masa keilmuan
psikologi muncul. Ilmu Hipnotis yang dilakukan
merupakan kegiatan yang sangat 100% ilmiah dan
bukan klenik. Karena teknik hipnotis bisa
dipelajari oleh siapapun tanpa ada persyaratan
dan ritual - ritual apapun. Serta tidak
memanfaatkan kekuatan alam gaib.
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sangat mungkin mampu mengenali vibrasi
yang dikeluarkan oleh tubuh dan pikiran
bawah sadar.
Visualisasi dan Teknik Pemicu
Anda pun akan diajarkan teknik visualisasi
yang mempercepat proses pembelajaran.
Melalui teknik visualisasi, anda akan
memahami bagaimana system asosiasi data
dalam pikiran terbentuk dan anda bisa
merasakan manfaatnya. Kemudian
dilanjutkan dengan teknik pemicu untuk
mengeluarkan data visualisasi yang sudah
buat sehingga secara instant bisa dirasakan

Dengan mempelajari
Hipnotis, anda mampu
mengelola bawah sadar diri
anda dan membantu
mengoptimalkan bawah
sadar orang lain atau
memanfaatkannya untuk
beragam tujuan
Www.KursusHipnotis.Com

PAKET & INVESTASI
PAKET PROGRAM
Pelatihan Umum

FASILITAS
Meeting Pax :
• 1x Lunch
• 2x Coffee Break

INVESTASI
Investasi : Rp
1.700.000/Orang

KETERANGAN
Pelatihan yang kami
adakan terjadwal di
beberapa lokasi di
Indonesia. Anda bisa
melihat jadwal
lengkapnya di
www.KursusHipnotis.com

Training Kit : Sama
dengan pelatihan umum

Rp 3.5jt /Orang
(JABODETABEK)

Bonus : Sama dengan
pelatihan Umum

3.5jt/Orang
(Luar Jabodetabek)
+ Akomodasi
Trainer
Call

Pelatihan yang kami
adakan sesuai
permintaan jadwal dan
tempat dari anda. Min 2
orang dan Maksimal 6
orang dalam 1 kelas.

Training Kit :
• Modul Essence
Hypnosis
• Sertifikat IPHI :
Certified
Practitioner of
Hypnosis
Bonus :
• Free Konsultasi
Online
• Free DVD Paket
Hipnosis
• Free Pendulum
Kelas Private

Pelatihan Inhouse

Training Kit : Sama
dengan pelatihan Umum

Pelatihan yang kami
adakan khusus untuk
komunitas anda.
Maksimal 20 Orang.
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Catatan
•

Di pelatihan ini sasarannya adalah Memahami dan Mampu melakukan teknik
Hipnotis dasar dengan tepat. Sehingga kami tidak menyarankan untuk digunakan
sebagai terapi professional kepada klien.

•

Pelatihan ini adalah tempat untuk belajar hipnosis dan hipnoterapi, bukan tempat
konsultasi masalah Anda. Jika Anda ingin mengatasi masalah Anda atau
berkonsultasi dengan Hypnotherapist kami, sebaiknya Anda mengikuti layanan
hipnoterapi saja di www.jasahipnoterapi.com

•

Ada larangan merekam secara audio dan video selama pelatihan.

Untuk sebuah pelatihan yang terbukti dan terjamin keberhasilannya, biaya pelatihan ini sebenarnya
sangat murah dibandingkan hasil yang akan diperoleh. Mahal atau Murah adalah relatif bagi setiap
orang dan tergantung untuk apa kita mengeluarkan uang tersebut. Sebesar apapun biayanya,
sebetulnya tidak ada kata "mahal" apabila uang yang kita keluarkan digunakan dalam usaha mencari
ilmu yang bisa mengubah hidup Anda menjadi lebih baik

Kegiatan Hypnosis di dalam dan luar kelas
www.KursusHipnotis.com

Jika ada pertanyaan atau butuh informasi, silakan hubungi kami
Pusat Pelatihan Hipnotis dan Hipnoterapi Indonesia
Tangerang : Jl. Ceger Raya No 3 Jurang Mangu Barat, Tangsel 15223
Bogor : Jl. Jend. A. Yani Gg Karet 1 no 19 Bogor, Jawa Barat. 16161
085-212-995-990 | 087774545009 | 021-71260787 | pusathipnotis@gmail.com

