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Medical Hypnosis
Aplikasi Teknik Hipnosis untuk Pengobatan Medis
Sasaran Program :
Pelatihan bagi anda yang ingin memaksimalkan
layanan kesehatan secara Holistik mencakup
mental dan fisik

Menjadi Praktisi
Kesehatan adalah
Panggilan Kehidupan
Ibarat mata pisau, hipnosis bisa digunakan untuk berbagai
tujuan. Termasuk kegiatan medis yang mampu
menyelamatkan banyak nyawa, membuat keluarga berkumpul
kembali, membuat seseorang menikmati kesehatannya
dengan senyuman yang lebar, dan membuat seorang wanita
benar – benar merasakan keutuhan dirinya dengan menjadi
Ibu..
Dalam Program ini, anda tidak hanya diajarkan teknik yang
melimpah untuk dunia kesehatan, lebih dari itu, tujuan
program ini adalah menanamkan sikap pelayanan kesehatan
terbaik dalam memberikan pertolongan yang maksimal pada
orang yang membutuhkan anda.

Medical Hypnosis merupakan
salah satu program Hypnosis
dari Empat Paket Program
Hypnosis lainnya yang anda bisa
lihat di
www.KursusHipnotis.Com

Informasi Lengkap Hubungi
085-212-995-990
08777-4545-009
pusathipnotis@gmail.com

www.KursusHipnotis.Com | IPHI

Praktisi Kesehatan yang memksimalkan fungsi mental dan
fisik secara menyeluruh lebih mampu meningkatkan
kualitas kehidupan masyarakat di sekitarnya.
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Medical Hypnosis Berbeda
dengan teknik Hipnosis
Panggung (Stage Hypnosis)
Mungkin Anda sudah pernah mengikuti pelatihan
hipnotis. Namun Anda merasa tidak mungkin
mengaplikasikan teknik hipnotis yang Anda pelajari
di tempat praktek Anda karena teknik yang diajarkan
kurang praktis atau butuh waktu lama, dan kurang
tepat diterapkan untuk kondisi pasien anda.
Jika demikian kasusnya, berarti Anda telah belajar
teknik hipnotis yang sudah ketinggalan zaman.
Sebagaimana perkembangan teknologi, ilmu hipnotis
telah berkembang dengan sangat pesat, tetapi hanya
sedikit yang mengikuti perkembangan itu. Perlu Anda
ketahui juga aplikasi hipnotis dalam dunia medis
(medical hypnosis) dalam beberapa hal berbeda
dengan hipnoterapi biasa atau stage hypnosis.
www.KursusHipnotis.Com | IPHI

Mahal dan Murah itu
Relatif
Apakah anda beranggapan bahwa
Pelatihan Hypnotherapy itu mahal ?
Pikirkan kembali manfaat yang akan
anda dapatkan serta perubahan positif
yang akan anda alami setelah
mengikuti dua hari bersama kami.
Mahal dan Murah adalah relative,
karena disesuaikan dengan kebutuhan
anda. Untuk training yang mampu
memberdayakan diri anda menjadi
menguasai sebuah teknik, tentu
pelatihan ini sangatlah murah

Program Pelengkap
Medical Hypnosis
Usai anda mempelajari Medical Hypnosis, lanjutkan
pembelajaran anda untuk mengenali dan mengaplikasikan
teknik hypnosis dalam Therapy. Sehingga anda
menguasai secara penuh teknik yang aplikatif dan
mengenali akar permasalahan psikologis klien anda.
Sehingga anda memiliki pendekatan yang khas.

Dalam Ultimate Hypnotherapy, anda akan banya
bereksplorasi fungsi bawah sadar yang bisa melejitkan
potensi diri seseorang, bukan hanya mempercepat proses
penyembuhan saja. Lebih dari itu, anda akan menguasai
berbagai teknik pemberdayaan diri yang efektif
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Apa yang akan anda
pelajari dalam dua hari ?
Medical Hypnosis, tidak hanya tepat untuk dipelajari oleh
para praktisi medis saja. Anda yang memang memiliki
konsentrasi pada proses terapi atau ingin melengkapi
wawasan serta keterampilan anda dalam bidang
kesehatan sangat dianjurkan untuk menguasai teknik ini

Holistic Health Concept

“Luangkan dua hari
dari sekian banyak
waktu luang anda,
dan rasakan
perubahan”

sadarnya untuk sebuah penyembuhan.
Bahkan seperti ngobrol biasa dengan pasien
(Conversational Hypnosis)

Dalam pembahasan ini, pikiran anda lebih
terbuka mengenai pentingnya sebuah
kesehatan yang menyeluruh. Bukan sekedar
pemahaman bahwa psikis dan fisik saling
terkait saja, akan tetapi lebih dalam lagi anda
diajak bereksplorasi pada pemanfaatan
hubungan antara fisik dan psikis untuk
meningkatkan kualitas kesehatan orang yang
anda bantu, dan lebih utama lagi menjadi
prinsip bagi diri anda.

Esdaile State / Coma State. Kondisi relaksasi
total untuk mengoptimalkan kesehatan fisik
dan pikiran.
Applied Preoperative Preparation.
Penggunaan teknik hipnosis yang sangat
tepat untuk persiapan mental seseorang
sebelum melakukan sebuah operasi. Seperti
menenangkannya, mempersiapkan kondisi
fisiknya, mempersiapkan mental dan
menanamkan sikap optimis pada
penyembuhan diri.

Hypnosis for Medical Practitioner
Aplikasi terapan dari teknik hypnosis yang
seringkali digunakan oleh para praktisi medis
modern baik di dunia barat maupun timur.
Yang keseluruhan teknik ini membawa anda
pada tingkatan skill yang lebih mapan sebagai
praktisi kesehatan. Beberapa teknik hipnosis
yang akan diajarkan mencakup :

Applied Postoperative Recovery. Teknik
aplikatif untuk sebuah pemulihan pasca
operasi, yang menjadikan seorang pasien
disiplin menjaga pantangan untuk percepatan
pemulihan diri, mengkondisikan pikiran yang
mampu membuat tubuh lebih cepat dalam
memproduksi sel – sel yang mengacu pada
proses pemulihan.

Waking Hypnosis, teknik hipnosis tanpa
membuat pasien anda tertidur, tetap sadar
namun tetap bisa memaksimalkan bawah

Applied Neuroscience Technique. Teknik
Praktis untuk mengoptimalkan pikiran, dan
penyelarasan. Dengan menguasai teknik
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terapan ini, selain anda memahami proses dan fungsi syaraf
dalam diri, anda pun mampu memanfaatkannya untuk
kepentingan penyembuhan dengan memaksimalkan fungsi
dan rangsangan syaraf tertentu, sehingga mampu
meminimalisir penggunaan obat.
Pain Management. Teknik Pengelolaan Rasa Nyeri,
termasuk menghilangkan dan memunculkan Phantom Pain
(Nyeri Palsu / ilusi), Penanganan Nyeri Akut dan Kronis, serta
Teknik Hypno-Analgesia yang mampu mengurangi
penggunaan dan efek samping dari obat bius.
Anxiety and Stress Management. Teknik Terapan dalam
mengelola kecemasan dan tingkatan stress, Sehingga secara
cepat anda mampu membawa klien masuki kondisi
ketenangan yang diinginkan
Fast Technique for Needle Phobia. Penanganan simple dan
cepat dalam mengatasi phobia jarum yang dapat juga
diaplikasikan untuk phobia lainnya yang seringkali
menghalangi treatment medis untuk penyembuhan diri
Emergencies & Trauma Healing
Penerapan Hypnosis untuk penanganan kondisi Gawat
Darurat dan penanganan Trauma pada korban bencana,
kecelakaan dan kondisi lainnya yang membutuhkan
penanganan segera.

Do & Dont in Medical Hypnosis Approach
Di Sesi ini anda akan memahami apa yang boleh dan tidak
boleh dilakukan dalam menghadapi klien anda, serta
mengedepankan Kode Etik dalam penanganan seseorang
yang membutuhkan pertolongan.
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Tips Pintar
Hipnotis
Masih banyak lagi yang akan
dikupas tuntas dan yang akan
anda pahami. Apa yang telah
kami tulis di atas hanya
sebagian kisi – kisi
pembelajaran dari Program
Medical Hypnosis ini.
Kini Anda yang memutuskan,
apakah anda hanya sekedar
menolong ? atau Ingin
memberikan pelayanan terbaik
untuk orang yang
membutuhkan pertolongan
anda..
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Fasilitas dan Investasi
PAKET PROGRAM

Pelatihan Umum

FASILITAS

INVESTASI

Meeting Pax :
• 2x Lunch
• 4x Coffee Break

Rp 3.7jt/Org

Training Kit :
• Modul Medical
Hypnosis
• Sertifikat IPHI (Ikatan
Praktisi Hipnosis
Indonesia) “Certified
Medical Hypnotist” |
CMH

Kelas Private

Pelatihan Inhouse

Bonus :
• Free Online Coaching
Program Medical
Hypnosis.
• Free DVD Video Teknik
Umum Hypnosis
• Audio CD Musik Terapi
• SKP 2 Kredit, Khusus
Untuk Dokter dan
Perawat. Diakui IDI dan
PPNI
Training Kit : Sama dengan
Rp 7.5jt / Orang
pelatihan umum
Privat di Luar
Bonus : Sama dengan
Kantor kami
pelatihan Umum
minimal 2 orang
Training Kit : Sama dengan
pelatihan Umum
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Call

KETERANGAN

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

Pelatihan yang kami
adakan sesuai
permintaan jadwal dan
tempat dari anda. Min 2
Orang dan Maksimal 6
orang dalam 1 kelas.
Pelatihan yang kami
adakan khusus untuk
komunitas anda.
Maksimal 20 Orang.
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Catatan
• Persyaratan : Min 18th. Program ini ditujukan Untuk Dokter, Perawat,
Psikolog, dan yang ingin meningkatkan wawasan Hypnosis untuk terapan
medis
• Di pelatihan ini sasarannya adalah Memahami dan Mampu melakukan
teknik Hipnosis yang seringkali diterapkan dalam kegiatan medis. Sehingga
anda bisa mengaplikasikan untuk klien anda atau memadukan dengan
teknik pengobatan yang sudah anda miliki dengan benar dan mudah.
• Pelatihan ini adalah tempat untuk belajar hipnosis dan hipnoterapi, bukan
tempat konsultasi masalah Anda. Jika Anda ingin mengatasi masalah psikis
Anda atau berkonsultasi dengan Hypnotherapist kami, sebaiknya Anda
mengikuti layanan hipnoterapi saja di www.jasahipnoterapi.com

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
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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

