
SIAPA YANG PATUT HADIR 

SINOPSIS 
Hazrat Inayat Khan (1882-1927) adalah seorang sufi sejati. Semasa hidupnya yang begitu singkat, beliau tidak sa-
haja berbicara tentang kerohanian tapi juga berbicara tentang fizikal. Pandangan beliau dunia dan ukrowiah 
(akhirat) sesuatu perkara yang tidak dapat di pisahkan. Spiritual adalah merangkumi kedua aspek kehidupan. 
 

Inilah sebabnya mengapa beliau berbicara tentang healing, tentang kesembuhan. Takrif Kesembuhan yang beliau 
bicarakan adalah luas. Tidak hanya terbatas fizikal semata-mata, keliaran fikiran adalah penyakit, emosi yang 
bergelora juga penyakit, keinginan yang tak kunjung habis juga penyakit, keserkahan juga penyakit, keangkuhan 
juga penyakit, akhlak yang buruk juga penyakit, kesombongan ego juga penyakit maknanya pengendalian diri yang 
tidak sempurna adalah penyakit yang kita tidak sedar. Penyakit-penyakit ini sering berkaitan antara satu sama 
lain. Fizikal dapat mempengaruhi fikiran begitulah sebaliknya fikiran juga dapat mempengaruhi fizikal. Kesihatan 
haruslah bersifat holistik dan menyeluruh. Tidak cukup memahami punca penyakit kita juga harus mempelajari 
cara-cara perlaksanaan penyembuhan yang di jalankan. Jika kita memahami ini barulah kita dapat menyelami 
makna kesembuhan. Tidak semestinya dari luar tapi juga dari dalam diri kita sendiri. 
 

Fizikal dan minda merupakan dua lapisan kesedaran yang berbeza tetapi tidak dapat di pisahkan. Dapat di 
satukan dengan nafas dan apabila kita bicara tentang nafas, sebenarnya kita bicara tentang energy, tentang life 
force iaitu Tenaga Kehidupan. 

• Mengenali Rahsia Otak, 
Akal, dan Minda supaya kita 

tahu kehebatannya. 

• Mempelajari kaedah-kaedah yang praktikal 

untuk memelihara Minda dan Akal. 

• Teori dan tip-tip mencerdaskan Minda (fizikal, 
Psikologi, Pemakanan) 

• Memahami dan mengamalkan cara pemikiran 
kreatif. 

• Mengaplikasikan teknik-teknik terkini untuk 
diguna pakai dalam organisasi. 

 

• Mengenali Otak, 
Minda dan Akal 

• Fungsi dan kehebatan Minda 

• Membangun Potensi Otak kiri dan kanan 

• Merangsang otak (kaedah warna,bau-bauan, 
musik, makanan) 

• Mengunakan Potensi Minda Sedar dan Separa 

Sedar 

• Menerobos Rahsia Kreativiti 

• Kaedah dan teknik berfikir 

• Mengaplikasi Teknik-teknik berfikir 

OBJEKTIF KURSUS 

KANDUNGAN KURSUS 

 
 

a.  Memiliki tubuh yang sihat dan system pernafasan 
yang  lebih baik 

b. Meningkatkan keupayaan pancaindera kita  
c. Mempunyai sikap yang penuh keyaki-

nan,tenang,tekun sabar dan penuh semangat 
d. Meningkatkan motivasi dalam kehidupan seharian 
e. Mempunyai daya fikiran dan daya ingatan yang 

tajam dan kreatif 
f. Wajah berseri – seri (awet muda) 
g. Menampilkan diri sebagai seorang yang berwi-

bawa, karisma dan hebat. 
h. Meningkatkan kebolehan berdikari 
i. Boleh membantu orang untuk merawat penyakit 

dan merawat diri sendiri 
j. Mengelak dari perbuatan sihir 
k. Mendapat rezeki atau ilham mencari rezeki 
l. Kaedah Membuang Sifat Buruk Dalam Diri Sendiri 
m.Membina Tubuh Yang Kuat & kekuatan saraf 
n. Penyelesaian Pelbagai masalah 
o. Membuka pintu kejayaan dalam bidang ekonomi, 

pekerjaan, pelajaran dan potensi diri yang positif 
dalam kehidupan 

Antara Manfaat Penting Mempelajarinya 

• Para pekerja/kakitangan kerajaan/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 dan mereka yang ingin 
meneroka dan memantapkan diri dalam pembangunan 
diri. 

Mohd Rafee Bin Ailiah lebih dikenali 

sebagai Ustaz Hanafi   
• Certified Hypnosis Instructor 

• Certified Hypnosis held by. IBH  

• Certified Hypnotherapist held by IBH 

• Certified Hypnosis Instructor held by. 

Indonesia Board of Hypnotherapy  

• Aura Therapy Instructor & Alpha Power & Mind Power 

• Ceritified Firewalk Trainer held by. TDW Resources 



YURAN KURSUS 

RM696.00 (Tanpa Penginapan) 

(Termasuk Bahan Kursus, Makan & Sijil Penyertaan)  

 

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. 

Niat bukan lah sesuatu yang anda lakukan, niat adalah apa yang anda hubungkan, link. Niat 
bukanlah internet, tetapi inernet jaringan dalam hati anda dengan Allah. Dimana anda 

berniat disitulah energy anda akan membuat satu hubungan inernet dalam diri anda, sebab Allah tidak di luar atau di 
dalam diri anda dia tidak bertempat dan tidak di tempatkan.Anda adalah ..........niat tersebut.....ANDA ADALAH APA 
YANG ANDA NIAT KAN.  
Dia seumpama cahaya yang berada di dalam miskah, cahaya dalam cahaya. Jika anda berniat maka anda telah 
melakukan link dengan Allah. Gerak anda gerak tepat, penglihatan anda, pendengaran anda dan seluruh kehidupan 
anda ada link. Anda tidak merasakan bersendirian dalam membuat sesuatu keputusan dan tindakan.Tidak ada 
kesilapan dalam hidup anda. Anda tahu segala musibah dan kegembiraan semuanya adalah terbaik untuk anda. Allah 
beserta dengan anda dalam membuat segala keputusan. Pilihanya adalah yang tepat untuk anda, segalanya 
mengandungi hikmah.Anda tidak akan komplin dalam menerima musibah dan kegembiran, bagi anda menerima 
musibah dan kegembiraan adalah sama. 
Bila bercakap tentang niat kita telah bercakap tentang manusia. Niat, jiwa, fikiran, tubuh dan apa pun yang 
bersangkutan tentang diri anda adalah satu sistem. Tidak ada konsep faraitkan diri anda. Jadi niat berjalan serentak 
dengan minda tubuh dan spritual. Bila pemisahan ini berlaku inilah yang di katakan spritual virus, keruntuhan moral 
dan perbuatan manusia.  

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 KUASA MINDA & KEHIDUPAN 
Sila pilih tarikh yang berkenaan: 

5 - 6 Mei 2010        9-10 Jun 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        

SIFAT MANUSIA 


