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● Pola Untuk Pemula:
Formula Hipnosis Anti Gagal

“Tak perlu menunggu sampai ahli untuk menjadi
ahli”.

Pengantar singkat
“mana sebutan yang benar,
hipnosis? atau hipnotis?”.
“dua-duanya benar tetapi masing-masing
maknanya berbeda”.
“hipnosis adalah nama keilmuannya.
hipnotis adalah nama praktisinya yaitu orang yang
menguasai dan mempraktikkan hipnosis”.
selanjutnya istilah mana yang harus atau ingin
anda pakai, itu terserah anda saja, dan dapat
disesuaikan tergantung keadaan dan dengan siapa
anda berbicara. bebas.

___________

Serangkai kata pembuka

Banyak orang yang belum paham ilmu hipnotis
mengira bahwa ilmu ini sulit dipelajari dan tak
mungkin bisa dipelajari oleh orang awam.
Bahkan di tengah masyarakat pun masih banyak
orang yang menganggap ilmu hipnotis ini ilmu
sesat, sihir supranatural yang menggunakan kuasa
setan atau atas bantuan jin dan makhluk gaib
lainnya.
Tapi benarkah begitu?
Tidak sama sekali. Semua pandangan itu tidak
benar dan sangat sangat keliru.

Karena ilmu hipnotis ini ilmiah dan bisa dipelajari
siapa saja, sama sekali tidak ada unsur mistik atau
pun klenik didalamnya. Untuk mempelajarinya
pun tidak memerlukan ritual atau syarat-syarat
yang berat seperti bertapa atau puasa-puasa
khusus, atau juga syarat lelaku lainnya yang
seringkali tak masuk akal dan banyak yang
bertentangan dengan ajaran agama.
Tidak. Anda tak memerlukan semua persyaratan
semacam itu.
Untuk menguasai ilmu hipnotis Anda hanya
membutuhkan keseriusan dalam mempelajari
rumus-rumus dan polanya saja, menghafalnya dan
itu sudah cukup bagi Anda untuk langsung bisa
mempraktekkannya.

Sebab pada dasarnya ilmu hipnotis ini terdiri dari
rumus dan pola yang berbasiskan kata sugesti dan
induksi psikologi yang bisa dipelajari siapapun,
dan bukan berbasis ilmu hitam seperti anggapan
kebanyakan orang awam.
Kalaupun bisa dikatakan ilmu ini hanya khusus
untuk orang tertentu, yang dimaksud adalah
orang-orang
yang
memang
berniat
mempelajarinya dan punya minat yang besar
untuk menguasainya. Itu saja.
Tapi secara umumnya ilmu ini sama seperti
ilmu-ilmu ilmiah lainnya yang rumusnya dapat
diuraikan dan dipahami dengan mudah.

Uniknya lagi, rumus dan pola hipnotis juga
termasuk mudah untuk dihafal dan dipraktekkan.
Bahkan anak-anak usia 9-tahun ke atas yang
sudah lancar baca-tulis dan punya daya
kecerdasan yang normal, bisa mempelajari dan
mempraktekkannya, dan ini sudah banyak
buktinya.
Masih lebih sulit belajar dan menguasai ilmu kuli
dan pertukangan, seperti jadi tukang kayu, atau
tukang cat, tukang tembok atau lainnya. Sebab
untuk menjadi tukang yang ahli dan profesional
dibutuhkan waktu sampai bertahun-tahun agar
bisa mahir dan terpercaya. Itu fakta,
dan kenapa analogi perbandingannya mengambil
contoh ilmu kuli dan pertukangan? Sebab sebelum
menjadi praktisi hipnosis dan hipnoterapi, dulunya
saya adalah tukang kayu dan pernah jadi tukang
cat juga.

Ya, saya pernah jadi tukang cat selama dua
tahunan dan menjadi tukang kayu selama sebelas
tahun. Selama itu pula saya menyadari menjadi
tukang itu tidak mudah.
Tapi untuk bisa menguasai teknik hipnotis Anda
tak perlu berlama-lama seperti itu. Cukup dengan
mempelajari materi hipnotis di Ebook ini saja dan
menghafalkan rumus dan polanya, Anda sudah
bisa langsung praktek. Bahkan jika Anda
termasuk orang yang punya banyak waktu luang,
hal ini tak akan memakan waktu sampai seharian.
Saya pastikan.
Dalam satu dua jam saja Anda sudah bisa paham
bahkan mungkin akan lebih cepat dari itu.

Dan untuk selanjutnya, kemahiran dan keahlian
Anda akan terus terlatih, terasah, dan akan terus
berkembang secara lebih baik lagi dengan
sendirinya seiring banyaknya praktek yang Anda
lakukan…
Percayalah ini mudah kok,
dan inilah persembahan saya khusus untuk Anda
para peminat ilmu hipnotis, panduan dalam Ebook
ini sangat cocok untuk pemula seperti Anda,
Catat juga bonus plusnya bagi Anda bila membeli
Ebook ini, karena ada jaminan konsultasi dan
bimbingan lanjutan via chat dari saya secara
GRATIS dan selama yang Anda butuhkan, sampai
mahir.
Atau Anda juga boleh menemui saya secara
langsung untuk bimbingan lanjutan terkait semua
teknik dan materi yang ada dalam Ebook ini.
Silahkan.

Artinya Anda hanya membayar satu kali untuk
pembelian Ebook ini saja. Sisanya adalah
bimbingan GRATIS dari saya.
Semoga uraian penjelasan ini memadai untuk
memahamkan dan meyakinkan niat dan minat
Anda semua.
Terimakasih dan salam pertemanan.

 ____________

Etika dan Kode Etik
Dalam Bermain Hipnosis
Untuk Hiburan
yang Harus Dipegang Seorang Hipnotis
● Bermain secara profesional walaupun
misalnya masih pemula
● Memainkan permainan yang wajar dan
normal serta aman
● Menghormati dan melindungi Suyet baik
secara fisik maupun psikis
● Melakukan permainan secara cerdas dan
menghibur
● Memberikan sugesti positif di akhir
permainan
● Menyehatkan suyet baik fisik maupun
psikis
● Memberikan edukasi yang benar dan tepat
guna mengenai manfaat hipnosis yang
sesungguhnya kepada suyet dan penonton
dan masyarakat pada umumnya
● Menjaga attitude dan pri kemanusiaan
dalam pertunjukan dan permainan

● Tidak melakukan permainan yang kasar,
kekerasan, mempermalukan, menguak
aib, atau hal lainnya yang dapat
merugikan korban baik fisik maupun
psikis
● Tidak menipu atau berbuat mesum dan
atau tindak kejahatan lainnya kepada
suyet
● Tidak mencelakai suyet dengan sugesti
negatif, misalnya memberikan sugesti
suyet baru saja makan tahi dan atau hal
menjijikan lainnya
● Tidak memaksa suyet melakukan hal yang
tidak berpri kemanusiaan
● Tidak menyuruh suyet melakukan hal
negatif dan atau tindakan kejahatan
● Tidak melakukan street hypnosis tanpa
izin suyet
● Tidak menipu orang/masyarakat dengan
ilmu hipnosis, menipu dalam arti
menyalah-gunakan keilmuan hipnosis
untuk memanipulasi orang lain sehingga

orang tersebut mengalami kerugian
materil, dan atau menjadikan ilmu
hipnosis seolah ilmu kesaktian
● Tidak melakukan bentuk pembodohan
apapun dengan keilmuan hipnosis

