
 

 

PROFIL PEMBICARA 

 

Seminar Hypnotherapy For Children 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  
HYPNOTHERAPY FOR CHILDREN  



 

 

CARA MUDAH DAN EFEKTIF MENERAPI ANAK 

 

Anda pusing menghadapi anak-anak Anda? 

Anda selalu mencemaskan  apa jadinya anak-anak Anda nanti bisa mereka seperti 

itu terus? 

Anda tidak tahu bagaimana harus mengatasi masalah itu? 

Setiap orang tua pasti berharap suatu hari nanti anak yang sudah hadir dalam ke-

hidupan  mereka menjadi orang yang berarti, berprestasi dan berguna bagi orang 

lain. Namun dengan berjalannya waktu, mereka sering kali menjadi cemas melihat 

perubahan dalam diri anak mereka yang sewaktu bayi imut dan sangat lucu, 

sekarang mulai bandel, nakal kerap membantah, gampang sakit dll. 

Kuasai Teknik Terapi yang mudah tapi memberikan hasil yang luar biasa dalam 

waktu singkatn dan nyaris tanpa biaya! 

Beberapa teknik terapi yang akan Anda pelajari dalam seminar ini antara lain: 

1. Meningkatkan daya ingat anak 

2. Rajin belajar 

3. Persiapan ujian (sekolah atau bermacam-macam test) 

4. Kesehatan dan kebahagiaan anak 

5. Meningkatkan harga diri anak 

6. Menghentikan kebiasaan buruk 

7. dll 

APA YANG AKAN ANDA PELAJARI DARI SEMINAR INI? 

Selain teknik terapi seperti di atas, Anda juga akan belajar dan mengerti tentang be-

berapa hal ini: 

1. Kebutuhan dasar Anak & bagaimana cara memenuhinya 

2. Teori Baterai Cinta 

3. Lingkaran masalah anak dan orang tua 

4. Memahami penyimpangan perilaku anak 

5. Lima kategori perilaku anak 

6. Teori tentang pikiran manusia 

A. Pikiran Sadar 

 

 

B. Pikiran Bawah Sadar 

C. Lapisan Kritis 

7. Prinsip dasar hypnosis (bagaimana sugesti masuk diterima dan dijalankan oleh 

anak) 

8. Mengenali siapa programmer anak Anda 

9. Beberapa teknik induksi untuk anak 

 

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 & hypnoterapi 

untuk berbagai kebutuhan khusus anak  

3. Memperbaiki cara mendidik anak berdasarkan pengetahuan tentang kebutuhan 

dasar, perubahan perilaku dan cara kerja pikiran sadar dan bawah sadar anak 

 

JADWAL SEMINAR 

Seminar Hypnosis Dalam Dunia Pendidikan ini diselenggarakan secara berkala setiap 

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

Berikut ini jadwal Seminar Hypnotherapy For Children: 

Hari Minggu         8    Mei      2016 

 

Tempat benar-benar terbatas hanya untuk 20 orang peserta. 

Tiket Masuk Seminar hanya Rp.250.000,-.  (Sudah termasuk handout, snack, coffee/

tea). Transfer ke Rek BCA No.Rekening BCA 5250094037 atas nama YUAN NOVADH-

YA Y  — 

Konfirmasi pendaftaran bisa lewat SMS, WhatsApp ke nomor ini  0851-09-612-612  


