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Ultimate Hypnotherapy
Seni Memanfaatkan Hypnosis untuk Penyembuhan
Sasaran Program :
Pelatihan bagi anda yang ingin fokus
menggunakan teknik Hypnosis untuk Therapy dan
Self Helper

Menolong diri dan Orang
yang anda cintai adalah
sebuah Pilihan
Di zaman modern ini tingkatan stress makin meninggi dengan
professional therapist yang terbatas. Permasalahan yang
timbul akibat masalah psikis ini sangat mengkhawatirkan bila
tidak segera ditangani oleh para terapis yang benar - benar
terlatih. Bila anda termasuk orang yang memiliki perhatian
terhadap kejiwaan atau kesehatan mental dan pemerhati
kesejahteraan, maka program ini cocok untuk anda, karena
pelatihan ini dikhususkan bagi anda yang ingin fokus
menggunakan teknik Hypnosis untuk Therapy dan Self
Helper.

Ultimate Hypnotherapy
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

Banyak yang sudah mempelajari teknik Hypnotherapy mahal
yang berlangsung selama berhari hari dan bertingkat levelnya
www.KursusHipnotis.Com | IPHI

Jika Anda ingin sukses berkarir sebagai hypnotherapist profesional, pelatihan ini
sangat tepat untuk Anda karena dirancang secara sistematis agar Anda memahami
akar dari setiap masalah dan bagaimana cara mengatasi
setiap masalah psikologis/psikosomatis secara tuntas
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Hypnotherapy adalah teknik
yang simple untuk anda
terapkan
namun memiliki tingkat kemampuan yang rendah saat
menangani klien dan pasien psikoterapis. Kami berbeda,
cukup dua hari anda belajar bersama kami dan mengikuti
kurikulum kami, anda bisa menjadi seorang yang menguasai
teknik Hypnotherapy sebenarnya. Karena dalam program ini
anda belajar langsung bersama ahli hipnotis dan hipnoterapi
berpengalaman di bidangnya.

Selain anda menguasai teknik Hypnotherapy, anda pun akan
dibekali dengan berbagai teknik terapi beserta tips lainnya
yang semakin memperkaya khazanah wawasan serta
keterampilan anda sebagai seorang terapis yang siap terjun
menangani klien anda dengan mengaplikasikannya secara
mudah.

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 Pelangkap
Ultimate Hypnotherapy
Selain membekali anda dengan teknik Hypnotherapy yang
mudah anda modifikasi, kami pun melengkapi anda
dengan menyisipkan beragam teknik dari bidang lain yang
memperkaya teknik anda dalam menjalani sesi therapy.
Seperti : NLP (Neuro Language Programming), EFT
(Emotional Freedom Technique), Forgiveness Therapy,
Empty Chair Method, Shamanic Psychotherapy, dll
Suasana dalam kelas Pelatihan Ultimate
Hypnotherapist

Hal ini dimaksudkan dengan mengenali banyak teknik,
anda bisa melakukan pendekatan dengan klien melalui
beragam cara yang sesuai dengan kondisi klien yang anda
tangani.
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Apa yang akan anda
pelajari dalam dua hari ?
Mengapa hanya dua hari anda bisa hipnoterapi ?
Ketahuilah, ilmu hypnosis dalam penggunaan untuk sesi
terapi sangat mudah dipelajari, kemahiran bisa dicapai
melalui praktek dan jam terbang anda dalam menangani
klien. Kami membekali anda dengan teknik yang bisa
anda modifikasi sehingga anda bisa menciptakan teknik
sendiri

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

Mengenal Natural Hypnotic State dan Cara
memanfaatkannya

menjalankan program hipnoterapi yang lebih
efisien

Hypnotic State adalah keadaan terhipnotis
secara alamiah yang biasa terjadi tanpa
kesengajaan dan merupakan kegiatan sehari
hari. Anda akan diajarkan pola pengamatan
yang mempermudah anda untuk mengenali
serta teknik untuk memanfaatkannya,
sehingga bisa menerapkan hypnosis tanpa
perlu “meminta izin” pada yang bersangkutan.

Induksi dan Elisitasi beserta Varian teknik
Anda diajak memahami teknik yang paling
mendasar dalam Hypnotherapy, yaitu Induksi
dan Elisitasi serta memahami trance yang
benar. Dilengkapi dengan beragam Teknik
Direct maupun Indirect yang memperkaya
keterampilan anda serta lebih elegan untuk
membuat klien lebih nyaman memasuki alam
bawah sadarnya. Dalam sesi ini anda akan
memahami beragam kondisi dan apapun bisa
dijadikan sebuah induksi untuk masuk kea lam
bawah sadar seseorang

Mind and Body Connection
Mengenali hubungan antara fisik dan psikis,
juga gejala psikosomatik yang umumnya
ditangani dengan pendekatan hypnosis.
Psikosomatik adalah kondisi fisik yang
dipengaruhi oleh gangguan psikis. Dengan
mengenal prinsip ini, anda akan memahami
secara benar cara kerja dan efek dari
Hypnotherapy pada fisik seseorang.

Scripting dan Sugesti Direct maupun
Indirect
Hal terpenting dalam Hypnotherapy adalah
Scripting dan cara memasukan sugesti. Dalam
pembelajaran ini, anda diajarkan cara
membuat skrip hypnosis yang tepat dan cara
memberikan sugesti yang mampu tertanam ke
dalam bawah sadar klien yang memiliki efek
sangat kuat. Serta memanfaatkan kekuatan
Visualisasi sebagai penyembuh dalam diri
seseorang.

Powerfull Pre Talk dan Hypnosis Training
dalam Memulai Therapy
Materi ini memberikan anda keterampilan
dalam memulai sesi hypnotherapy yang
efektif. Sehingga anda bisa menanggulangi
hambatan klien secara lebih mudah dan
3

3

Program Ultimate Hypnotherapy

www.KursusHipnotis.com

Deepening, Slow and Fast Deepening
Sebelum menanamkan sugesti, tentu saja deepening sangat
berperan menghantarkan seseorang untuk tetap nyaman
saat memasuki bawah sadarnya. Dalam sesi ini anda
diajarkan varian pola deepening. Termasuk teknik deepening
cepat dan teknik deepening yang memerlukan waktu lebih
lama. Selain itu, anda akan memahami pola deepening serta
teknik mengukur deepening secara benar yang bisa membuat
kondisi terhipnosis jauh lebih dalam lagi untuk sebuah
penyembuhan.
Langkah dan Tahapan Aplikasi Hypnotherapy
Anda akan memahami prinsip kerja hypnotherapy untuk
diaplikasikan dalam mengatasi problema Psikosomatik,
Menurunkan berat badan, Berbagai macam kecauduan,
Phobia & trauma, Insomnia, Kecemasan berlebihan, stress,
Kepercayaan diri yang rendah, Goal setting, Masalah
hubungan dengan orang lain, Meningkatkan performa, daya
ingat, belajar dan semangat kerja dan seni, Segala macam
masalah emosional dan permasalahan yang bersifat fisik, dan
Aplikasi Lainnya
Trik Rahasia
•

Mengatasi Klien Resisten

•

Mengatasi Abreaksi Secara Cepat

•

Fast Therapy

Advance Age Regression & Forgiveness Therapy
Diajarkan pula cara memaksimalkan Teknik Age Regression
untuk merasakan kembali masa lalu, mengeluarkan memory
bawah sadar, mengatasi masalah emosional serta
menemukan problem solving
Kode Etik Hypnotherapist
Anda akan memahami kode etik sebagai Hypnotherapist
sehingga mengetahui secara benar apa yang boleh dan tidak
boleh dilakukan dalam profesi ini.
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Tips Pintar
Hipnotis
Untuk menjadi hypnotherapist
yang sukses dan
berpenghasilan, sebenarnya
Anda tidak perlu bisa
menangani semua masalah
psikologis. Justru anda akan
lebih cepat sukses apabila
fokus pada satu atau dua
bidang saja, contohnya pada
bidang pendidikan dan
parenting.
Karena manusia punya
kecenderungan untuk mencari
spesialisasi dalam bidang
tertentu, maka apabila Anda
membuka praktek hipnoterapi
dengan spesialisasi tertentu,
kemungkinan sukses lebih
besar.
Namun, hal ini bukan berarti
anda tidak perlu menambah
wawasan. Karena dengan
menambah wawasan dari
bidang lain akan menambah
pengalaman serta ide dan
gagasan baru yang lebih
segar untuk anda terapkan
pada bidang yang sudah di
fokuskan tadi
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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 Ultimate
Hypnotherapy
• Sertifikat IPHI (Ikatan
Praktisi Hipnosis
Indonesia) “Certified
Practitioner of
Hypnotherapy” | CPH

Kelas Private

Bonus :
• Free Online Coaching
Program Ultimate
Hypnotherapy.
• Free DVD Video Teknik
Hypnotherapy
• Kumpulan Ebook
Psikologi beserta
artikel yang mengulas
studi kasus.
• Audio CD Musik Terapi
• Voucher Pembuatan
Website Pribadi
Training Kit : Sama dengan
Rp 7.5jt / Orang
pelatihan umum
(Jabodetabek)
Bonus : Sama dengan
pelatihan Umum

Pelatihan Inhouse

Training Kit : Sama dengan
pelatihan Umum

5

Rp 7.5jt / Orang
(Luar
Jabodetabek)
+ Akomodasi
Trainer
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 : Khusus untuk Psikolog, Therapist, Psikoterapis, Dokter, Ahli
medis dan Yang telah mempelajari teknik dasar hypnosis sebelumnya
• Di pelatihan ini sasarannya adalah Memahami dan Mampu melakukan
teknik Hipnoterapi dengan tepat Sehingga anda bisa mengaplikasikan untuk
klien anda atau memadukan dengan teknik terapi 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
• 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

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

