
                                     
Hanya 2 Hari 

28hb - 29hb April 2010 

&  

19hb - 20hb Mei 2010 

 9.00 pagi - 5.00 ptg 

Training Centre : Seksyen 14, Petaling Jaya 

Hanya 8 jam setiap sesi latihan, anda boleh menjadi Ahli Hipnotis.  
Siapapun anda, apapun Profesyen anda, Seni Hipnosis akan membuat 
anda mengenal dunia baru yang sangat mengkagumkan “Dunia Alam 

Bawah Sedar” 

 
 
 
 
 
 
 

Mohd Rafee Bin Ailiah  
lebih dikenali sebagai  

Ustaz Hanafi   
• Certified Hypnosis Instructor 

• Certified Hypnosis held by. Indone-

sia Board of Hypnotherapy  

•Certified Hypnotherapist held by  

Indonesia Board of Hypnotherapy  

• Certified Hypnosis Instructor 

held by. Indonesia Board of  

Hypnotherapy  

• Aura Therapy Instructor & Alpha 

Power & Mind Power  

• Ceritified Firewalk Trainer held by. 

TDW Resources 

“Pertama sekali 

terima kasih atas 

tunjuk ajar En Hanafi ketika saya berkursus 

hipnosis tempoh hari di IPK, Bangsar. Satu 

pengalaman saya nak kongsi bersama selepas 2 

hari saya mengikuti program (Sabtu 

27/02/2010) saya mengendalikan kursus Tek-

nik Pintar Belajar waktu tu saya sedang men-

gendalikan modul Potensiku. Tengah syok sam-

paikan training, ada seorang peserta tu dia 

bercita-cita nak jadi guru tetapi dia tak yakin 

dia boleh capai cita-cita dia dan dia rasa tak 

ada bakat nak jadi guru. Itu yang dia rasa dan 

saya panggil dia ke hadapan dan minta izin un-

tuk saya bantu dia. Pelajar tu bersedia untuk 

membantu dan saya mula melakukan hipnosis ke 

atas pelajar tu. Saya ikut cara hipnosis yang 

diajar tempohari dan alhamdulillah menjadi. 

Lepas tu pelajar tu rebah sementara selepas 

dihipnosis. Saya pun tak sangka begitu kuat 

saya berikan saranan kepada minda bawah se-

darnya. Alhamdulillah, dia rasa confident untuk 

capai cita-cita jadi seorang guru”.  
Terima kasih, En Hanafi.  
Mohd Mustaqiim, Trainer 

APA KATA MEREKA 
 
 
Hipnosis adalah suatu cabang ilmu 

yang terus berkembang. Di luar 

negeri, khususnya di Amerika, hipno-

sis telah diajarkan secara rasmi di 

berbagai institut pendidikan terke-

muka. Meskipun ada sangat banyak 

pakar yang menjelaskan atau menulis 

tentang hipnosis, apabila diteliti den-

gan cermat, apa yang mereka jelas-

kan selalu memfokuskan pada satu 

konsep dasar. Konsep dasar ini yang 

harus dikuasai untuk memahami den-

gan benar hipnosis dan aplikasinya 

dalam kehidupan sehari-hari. 

 

Hipnosis berasal dari kata "hypnos". 

Namun perlu difahami bahawa 

keadaan hipnosis tidaklah sama 

dengan tidur. Orang yang sedang 

tidur tidak menyedari dan tidak 

boleh mendengar suara-suara 

disekitarnya. Sedangkan orang dalam 

keadaan hipnosis, meskipun tubuhnya 

beristirehat (seperti tidur), 

seseorang masih boleh mendengar 

dengan jelas dan bertindak balas 

terhadap maklumat yang diterimanya. 

Hipnosis telah dipelajari secara 

ilmiah lebih dari 200 tahun. Banyak 

kajian perubatan dan eksperimen 

cuba menentukan apa yang paling unik 

dari hipnosis dibanding fenomena 

mental lainnya. Keunikan ini perlu 

difahami untuk merumuskan satu 

definisi hipnosis yang tepat. 
 

SINOPSIS 

KANDUNGAN PROGRAM  
 
KANDUNGAN  PROGRAM 
√ Pre Induction & Introduction to Hypnosis 

√ Fact & Myth on Hypnosis  

√ Step by Step of Hypnosis 

√ Brainwave Concept 

√ Deep Level Test & Hypnosis Script 

√ Suggestion & Anchoring 

√ Termination & Post Hypnosis 

√ Davis Husband Scale 

√ Stage Hypnosis Material 

√ Mekanisma Fikiran & Tindakan Manusia 
 

 

Para pekerja/kakitangan kera-

jaan/badan berkanun/pihak 

berkuasa tempatan 

• Para pekerja di sektor swasta/

bank/hotel/pasaraya 

• Para pengurus/penyelia muda 

• Penyelia/pekerja syarikat  

pembinaan / perkilangan /

pembuatan 

• Para pekerja dalam industri 

kecil dan sederhan 

• Mereka yang berminat untuk 

meningkatkan diri di tempat 

kerja. 

• Mereka yang ingin meneroka 

dan memantapkan diri dalam pem-

bangunan diri. 
 

SIAPA PERLU HADIR  



YURAN KURSUS 

RM769.00 (Termasuk Bahan Kursus, Makan & Sijil Pen-

yertaan) Penginapan tidak disediakan 
 
LATIHAN IN-HOUSE 

Kursus ini juga boleh didapati dalam pakej secara In-

House. Sila hubungi kami untuk keterangan lanjut. 

 

TERMA & SYARAT 

1.Pendaftaran hanya disahkan dengan penerimaan borang 

yang lengkap diisi. 

2. Pihak penganjur berhak melakukan perubahan program 

jika perlu. 

3. Pembayaran hendaklah dibuat tidak lebih daripada 7 hari 

bekerja sebelum program dijalankan. 

4. Surat jaminan diterima sekiranya bayaran tidak dapat 

dibuat pada masa ditetapkan. Pembayaran hendaklah dibuat 

dalam masa 21 hari bekerja selepas program dijalankan. 

5. Yuran hanya akan dikembalikan sepenuhnya bagi pem-

batalan yang dimaklumkan sebelum 10 hari bekerja dari 

tarikh program dijalankan. 

 
 

- Mampu membentuk keperibadian dan karakter seperti yang kita  
   inginkan. 
- Meningkatkan tumpuan, daya ingatan dan kreativiti. 
- Mampu meningkatkan fokus ketika melakukan sesuatu dalam masa   
   yang panjang. 
- Mengatasi rasa was-was atau takut ketika mengikuti ujian atau  
   peperiksaan. 
- Meningkatkan prestasi belajar atau prestasi kerja. 
- Menghilangkan kebiasaan menangguh-nangguhkan pekerjaan. 
- Membina motivasi yang kuat untuk meraih cita-cita. 
- Meningkatkan kepercayaan diri, mengatasi rasa malu dan rendah   
  diri. 
- Meningkatkan keyakinan dan percaya diri ketika berbicara  
- Membantu untuk mengendalikan perasaan dan emosi. 
- Membentuk kepercayaan diri yang kuat agar tidak terpengaruh 

HIPNOSIS UNTUK PEMBANGUNAN PERSONEL  
 

- Mampu “re - programming” sikap anak yang negatif seperti 
pemalu, penakut, rendah diri dan sukar bergaul kepada sifat - sifat 
yang positif 
- Meningkatkan kepercayaan diri dan prestasi anak-anak dalam 
semua bidang yang diceburi. 
- Menghilangkan rasa takut, tidak tenteram, berdedar-debar dan 
hilang tumpuan 
- Mengatasi anak yang tidak bersemangat atau tidak mahu ke 
sekolah. 
- Mengatasi anak yang degil, pemalas & tidak boleh berdikari untuk 
menjadi positif. 
- Bagaimana membentuk anak supaya cerdas  
- Menghilangkan fobia, trauma atau rasa takut yang berlebihan. 
- Menyembuhkan masalah gagap dan darah gemuruh. 
- Mengatasi kemurungan. 

HIPNOSIS UNTUK REMAJA 

Sebarang pertanyaan, sila hubungi: 

Pn. Seri 019-266 7945 

atau emailkan borang ke rohani7779@yahoo.com 

 dan hantarkan ke alamat berikut: 

 

 

 

PERFECT MIND RESOURCES 

(SA0145077-X) 

A4-7 Pangsapuri Penaga Mas,  

Jalan Pinggiran Mas 1 

Taman Mas, 47100 Puchong,  

Selangor Darul Ehsan. 

 

BORANG PENDAFTARAN 
BENGKEL HYPNOSIS & HYPNOTHERAPY 
Sila pilih tarikh yang berkenaan: 

28 - 29 April 2010  19-20 Mei 2010 

TUNAI                     CEK 

Pembayaran hendaklah dibuat atas nama: 

 

 

PESANAN TEMPATAN (LOCAL ORDER) 

Organisasi: 

Alamat: 

Pegawai Dihubungi: 

HP: 

Email: 

Nama (1): 

Maklumat peserta, sila isikan nama dan jawatan 

Jawatan: 

Nama (2): 

Jawatan: 

Nama (3): 

Jawatan: 

MAKLUMAT PEMBAYARAN 

No.Cek: 

Bank / Cawangan: 

PERFECT MIND RESOURCES   
No.Akaun : 56-2777-20-7762   
Nama Bank: Maybank Islamic Berhad    
Cawangan : Puchong Prima        


