
 

 

PROFIL PEMBICARA 

 

Seminar Aplikasi Hypnosis di Dunia Pendidikan ini 

akan dibawakan oleh Yudistira, M.Kom., C.Ht., CT. 

Lulusan dari Fakultas Teknologi Pertanian IPB-Bogor 

tahun 1993 & Magister Ilmu Komputer Universitas 

Budi Luhur tahun 2003 ini sebenarnya sudah semen-

jak kecil senang belajar dan menggeluti dunia pikiran 

bawah sadar. Beragam pelatihan dan workshop sep-

erti Hypnois, NLP, telah pernah diikutinya.  

Dan semenjak menyelesaikan pendidikan Hipnoterapi 

di Adi W Gunawan Institute of Mind Technology 

(AWGI)  pada tahun 2013, kini telah  membantu beragam permasalahan terkait 

emosi & pikiran dengan teknik Quantum Hipnoterapetik Protocol (QHP). Saat ini be-

liau bernaung dalam lembaga Asosiasi Hipnoterapi Klinis Indonesia (AHKI) yang ber-

pusat di Surabaya.  

Pendiri  lembaga yang diberi nama   

CANDRADIMUKA.ID yang berlokasi di Cibubur 

Mansion Blok E3 No.1 , Jl.Alternatif Cibubur 

Cileungsi, kini telah bertekad untuk membantu 

lebih banyak lagi dengan menggunakan  motto 

“Membangun & Memberdayakan”   

 

 

CANDRADIMUKA.ID 

HOTLINE : 0851-09-612-612 

Graha Candradimuka 

Perumahan Cibubur Mansion Blok E3 No.1 

Jl.Alternatif Cibubur Cileungsi  

Email: info@candradimuka.id 

SEMINAR  
HYPNOSIS DALAM  

DUNIA PENDIDIKAN 



 

 

HYPNOSIS DALAM DUNIA PENDIDIKAN 

 

GURU ADALAH HYPNOTIST TERHEBAT KEDUA SETELAH SEORANG IBU 

Salah satu kunci bagaimana sebuh pesan masuk ke dalam pikiran manusia dan dijal-

ankan adalah pesan tersebut disampaikan oleh figure otoritas.  

Dan tahukah Anda bahwa di dalam kelas, Guru adalah figure otoritas. Hal ini bisa 

memiliki dampak positif maupun negative. 

Mengapa demikian? Karena entah itu pesan/kesan negative maupun pesan/kesan 

positif yang diterima dan dialami oleh siswa di dalam kelas terutama didapat dari 

guruna akan memiliki peluang sangat besar untuk masuk dan mempengaruhi pikiran 

siswa. 

MEMANFAATKAN TEKNOLOGI PIKIRAN UNTUK PENDIDIKAN YANG LEBIH BAIK 

Mengapa Hypnosis/Hypnotherapi & NLP merupakan teknologi pikiran yang paling 

banyak dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia?  

Hal ini karena Hypnosis/Hypnoterapi benar-benar bisa membantu manusia terutama 

dalam  peningkatan aspek kesehatan, prestasi olahraga dan kemudian dalam pening-

katan prestasi siswa.  

Pengetahuan tentang bagaimana memanfaatkan teknologi pikiran (Hypnosis/

hipnoterapi) secara benar & tepat dalam dunia pendidikan  saat  ini masih belum ter-

sebar secara luas.  

Seminar ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan tambahan 

kepada para pendidik bagaimana memanfaatkan hypnosis & hypnotherapy dalam 

proses belajar & mengajar. 

 

APA YANG AKAN ANDA PELAJARI DARI SEMINAR INI? 

Anda akan belajar bagaimana memanfaatkan hypnosis/hypnotherapy dalam proses 

belajar & mengajar yang lebih baik. 

Berikut ini hal-hal yang akan Anda kuasai setelah mengikuti seminar ini: 

1. Cara kerja pikiran 

2. Mind Software 

3. Cara mudah masuk ke pikiran bawah sadar 

4. Kebutuhan Rasa Aman & Tangki Cinta  

 

 

5. Memahami tentang Emosi 

6. Empat Pilar Aplikasi Hypnosis dalam proses belajar/mengajar: 

A. Self Mastery 

B. Material Mastery 

C. Audience Mastery 

D. Delivery Mastery 

7. Teknik terapi mudah untuk siswa 

 

Mengapa Seminar ini berbeda dengan seminar-seminar yang mungkin pernah Anda 

ikuti? 

1. Karena materi yang akan anda kuasai setelah mengikuti acara ini adalah teknik 

teknik  yang telah disusun berdasarkan pengetahuan teknologi pikiran yang telah 

teruji dalam ratusan bahkan ribuan client di ruang praktek hipnoterapi di seluruh 

lembaga Adi W Gunawan Institute of Mind Technology. 

2. Karena Anda akan mampu memahami dan menerapkan hypnosis & NLP dalam 

proses belajar mengajar 

3. Karena Anda akan belajar bagaimana membantu siswa yang mengalami gangguan 

dalam proses belajar 

 

JADWAL SEMINAR 

Seminar Hypnosis Dalam Dunia Pendidikan ini diselenggarakan secara berkala setiap 

hari minggu di minggu kedua setiap bulannya mulai pukul 08:30 s/d 12:00 WIB. 

Berikut ini jadwal Seminar Hypnosis Dalam Dunia  Pendidikan: 

18 Mei 2016, 12 Juni 2016, 17 Juli 2016, 14 Agustus 2016, 18 September 2016, 16 

Oktober 2016 & 13 November 2016. 

Tiket Masuk Seminar hanya Rp.200.000,-.  (Sudah termasuk handout, snack, coffee/

tea). 

Transfer pembayaran No.Rekening BCA 5250094037  

atas nama YUAN NOVADHYA Y  — 

Konfirmasi dan pertanyaan lebih lanjut bisa hubungi 0851-09-612-612 (WhatsApp, 

SMS & Call) 


