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Muvtizar Solichin (@KangMuvti)

My Activity :

Self-Development & 
Communication Specialist

Muvtivator, Train-er and 
Consultant

NLP and Hypnosis 
Practitioner

Author of Motivation and 
Communication Book



Inna Nurhidayah (@IbuTerbaik_Bunna)

My Activity :

Ibu Muda Rumah Bandung

Event Management at 
Islamic Parenting 
Community

Hypnosis Practitioner

Manager Muvti 
Management





“Penemuan terbesar dalam generasi saya adalah kesimpulan 
bahwa manusia dapat mengubah hidupnya hanya dengan 

mengubah SIKAP BERPIKIR nya.”
-William James-

Willian James, American philosopher and psychologist
Born in New York City on January 11, 1842,



Pikiran SADAR & Pikiran BAWAH SADAR

12%
SADAR

(Conscious)

88%
BAWAH SADAR
(Sub-Conscious)

Critical FACTOR



RAS (Reticular Activating System) / 
CRITICAL FACTOR

Seperti Toples

Gerbang antara PIKIRAN 
SADAR dengan PIKIRAN 

BAWAH SADAR



IDENTIFIKASI

ANALISIS

MEMUTUSKAN / 
Kekuatan kehendak
(Will Power)

MEMBANDINGKAN

KONSEP DIRI

KEBIASAAN
BELIEF 

EMOSI/
PERSEPSI/ 

MEMORI
JANGKA
PANJANG

MEMORI
JANGKA
PENDEK

RASIONALITAS



Terbukanya Critical Factor

• Emosi

• Konsentrasi

• Relaksasi (Kondisi
Santai / Relaks)

• Repetisi

• Belief dari Otoritas dan
kelompok

• Hypnosis



Bagaimana Informasi masuk kedalam  Pikiran Bawah Sadar

SELF
CONCEPT

Belief 
System

Panca Indera:
• Visual

• Auditory
• Kinesthetic
• Olfactory
• Gustatory

(VAKOG)

 Informasi
 Pengalaman
 Sugesti
 Self-talk

Pikiran 
Sadar

Pikiran
Bawah Sadar

RAS



Tahukah Anda buah 
SIKULUKUTUK?



Cara Pemberdayaan Pikiran Bawah
Sadar (PBS)

• Spiritual.
• Relaksasi / Meditasi.
• N L P  (Neuro Linguistic 
Programming).
• Hypnosis
• dll.



Bermanfaat untuk:

(Self confidence, memory, creativity)

(Accelerated learning, quantum teaching, training)

Stress management, problem solving)

(Persuasi, negosiasi, influencing, campaign)

(Olah raga, militer)

(Trauma, phobia, habits)



HIPNOTIS ?
• Kejahatan
• Rekayasa
• MAGIC
• Ilmu sesat/jin
• Menguasai pikiran
• Kesaktian (isian)
• Sihir



 Imajinasi yang dipandu (Barber,1979; Barber, Spanos, Chaves, 1974)

 Kesadaran ilmiah dalam bentuk yang lain (Ludwig, 1966;
Ludwig,1965; Tart,1969)

 Keadaan rileks/keadaan konsentrasi yang mendalam
sehingga mudah disugesti (Edmorston,1991; Miller 1979)

 Kondisi sangat fokus sekali atau kondisi sangat rileks
sekali (Romy Rafael)

 Seni Berkomunikasi dengan pikiran bawah sadar manusia
(@KangMuvti)

 Imajinasi yang dipandu (Barber,1979; Barber, Spanos, Chaves, 1974)

 Kesadaran ilmiah dalam bentuk yang lain (Ludwig, 1966;
Ludwig,1965; Tart,1969)

 Keadaan rileks/keadaan konsentrasi yang mendalam
sehingga mudah disugesti (Edmorston,1991; Miller 1979)

 Kondisi sangat fokus sekali atau kondisi sangat rileks
sekali (Romy Rafael)

 Seni Berkomunikasi dengan pikiran bawah sadar manusia
(@KangMuvti)

Hipnotis atau Hipnosis?



Menurut Dave Elman

Hypnosis is the by-pass of the 
critical factor of the conscious mind 
followed by the establishment of 
acceptable selective thinking 
(Sugesti). 



HIPNOSIS menurut Ormond Mc Gill

 Hipnosis tidak beda dengan LISTRIK tak ada
yang tahu persis, meskipun demikian ia punya
POWER

 Keadaan pikiran yang mengakibatkan perilaku
“bawah sadar”, MUDAH “DISENTUH”, daripada
perilaku “sadar”.

 Perhatian TERFOKUS

 Kepekaan indrawi yang luar biasa dengan
PERHATIAN TERBATAS

 Hilangnya otonomi akibat berkurangnya
KONTROL KESADARAN

 KERENTANAN terhadap respons pasca hipnosis



Mitos Hipnosis
• Hanya sedikit orang yang dapat di Hipnosis
• Sekali Anda terhipnosis Anda tidak dapat

menahannya
• Hanya orang bodoh yang dapat dihipnosis
• Seseorang dapat dihipnosis untuk mengatakan atau

melakukan sesuatu yang melawan kehendaknya
• Hipnosis berbahaya bagi kesehatan Anda
• Anda akan terjebak dalam hipnosis
• Hipnosis menyebabkan ‘tidur’
• Hipnosis hanya rileks
• Hipnosis adalah terapi



Traditional
Hypnosis

Modern
Hypnosis

Self-Hypnosis
Stage Hypnosis
Clinical Hypnotherapy
Hypnoanaesthesia
Aplikasi (learning, 
parenting, selling dll)

DUA BAGIAN HIPNOSIS



Konsep Dasar Hipnosis
Proses Hypnosis: 

- NORMAL STATE ke kondisi HYPNOSIS STATE.
- Fokus EKSTERNAL  Fokus INTERNAL

Hypnosis State (trance) adalah suatu kondisi dimana
manusia cenderung lebih SUGESTIF, sehingga dapat
menerima saran-saran yang dapat berubah menjadi nilai-
nilai baru.

Hypnosis State bervariasi: sugestif ringan (Light) sampai
dengan sugestif ekstrem (Deep).

Proses Hypnosis dapat dilakukan sendiri (Self -Hypnosis)
atau dengan bantuan orang lain.

PERILAKU
AWAL

PERILAKU
BARU

HYPNOSIS STATE
(Trance)

Normal State Normal State

SUGESTI



Brain Wave (Gelombang Otak)
Berdasarkan EEG (Elektro Encephalograf)

Banyak Perhatian

Beta
24-14 cps

Stress
Non Sugestif

Fokus

Alpha
14-7 cps

Relaks
Sugestif

Meditasi & Mimpi (REM)

Theta
7-3,5 cps

Kreatif
Inspiratif
Sugestif
Penyembuhan
Pelepasan Stress

Tidur Tanpa Mimpi

Delta
3,5-0,5 cps

Penyembuhan
Regenerasi Sel
Non Sugestif

RAS Tertutup RAS Terbuka



Orang tua adalah 
pencetak generasi penerus!

Dibutuhkan PENGETAHUAN, 
SIKAP MENTAL dan 

PENYAMPAIAN yang baik 
menjadi orang tua.



Orangtua-Anak

90 persen permasalahan anak disebabkan oleh 
kesalahan atau KETIDAKTAHUAN ORANG TUA AKAN 
CARA BERKOMUNIKASI dan PENYAMPAIAN NILAI 

BAIK terhadap anak.



Pasangan

Hampir semua penyebab keretakan rumah 
tangga, terjadi karena KURANGNYA KOMUNIKASI

antara pasangan!




“Berkomunikasi baik dengan diri

sendiri dapat membantu
seseorang berkomunikasi baik

dengan orang lain”



Maka ilmu Hypnosis 
adalah ilmu yang 

memperbaiki 
komunikasi dengan 

diri sendiri



Kapan Menggunakan Ilmu ini?

Ketika Emosi yang tidak 
memberdayakan muncul, 
seperti depresi, stress, 
sedih, galau, baper, dll…



Emosi yang tidak 
memberdayakan, terjadi 

ketika kita terjebak di MASA 
LALU dan MASA DEPAN, serta 

tidak bisa menikmati hari ini!



Dengan masa lalu BERDAMAIDengan masa lalu BERDAMAI

Dengan masa kini HIDUP dan MENIKMATIDengan masa kini HIDUP dan MENIKMATI

Dengan masa depan RENCANAKANDengan masa depan RENCANAKAN



“Kita hidup sekarang hasil dari kumpulan masa 
lalu kita, entah buruk atau baik. Orang yang 
berdaya adalah orang yang mampu memilih 
masa lalunya untuk mendukung tujuan 
hidupnya.”  @KangMuvti





1. Full Relaxation



2. Kenali Emosi



Penyebab ? Efek ?

Apa yang sungguh-
sungguh di inginkan ?

Langkah kongkrit 
untuk mengatasinya?

Jenis 
Emosi



Marah karena seseorang 
menyepelekan saya. 

Mood gak bagus

Capek&Lelah

Kurang Tidur

Harapan tidak sesuai dgn kenyataan

Saya ingin berterus terang 
sama dia karena telah 

menyakiti saya dan sekaligus  
memaafkan dia.

Bertemu dengannya dan 
menyampaikan bahwa saya 

marah sama dia atas sikapnya 
dengan cara yang baik 

Marah



Proyek yang diamanahi tidak 
bisa selesai tepat waktu

Lemas, tidak berdaya dan 
malu terhadap atasan dan  

rekan kerja

Ingin lepas rasa bersalah 
kepada diri sendiri, atasan dan 

rekan kerja

Meminta maaf dengan tulus 
kepada atasan dan rekan kerja 

serta bersedia menerima 
konsekuensi apapun

Rasa 
Bersalah



Omset usaha tidak bisa 
beranjak naik, stabil dan 

cenderung menurun

Pesimis, malu, selalu 
membentak-bentak 

keluarga dirumah

Omset usaha naik 2x lipat
Lakukan cara yang 

berbeda, mulai masuk ke 
dunia marketing Online

Frustasi



Takut berbicara didepan 
para supervisor yang 

mereka secara kapasitas 
lebih hebat

Tidak berdaya dan tidak mau 
menerima tantangan lebih

Lebih berani menghadapi 
para supervisor dan dapat 

berbicara baik kepada 
mereka

Berbicara dari hati ke hati 
kepada supervisor dan 

mengetahui karakter mereka

Takut



Kecewa sama nilai yang 
buruk dan tidak sesuai 

harapan

Pesimis, tidak percaya diri 
sendiri, dan menyalahkan 

orang lain

Tetap menerima nilai yang 
ada dan berusaha untuk 

menaikkan nilai di semester 
depan

Belajar lebih giat, pada saat 
kuliah semua pelajaran 

dicatat dan diulang kembali 
setelah pulang

Kecewa



Kehilangan dompet dan HP 
pada saat di angkot

Hati merasa tidak enak, dan 
bawaannya sinis sama orang

Menerima dan mengiklaskan 
yang sudah hilang dan berdoa 
supaya Tuhan menggantinya 

dengan lebih baik

Mengurus surat kehilangan, 
dan kedepannya dompet dan 
HP di masukkan kedalam tas

Sedih



Sahabat-sahabat telah berpisah 
Tidak semangat, tidak memiliki 

energi, tidak ceria dan cenderung 
pesimis

Terus menjalin hubungan dengan 
sahabat lama melalui HP dan 

mencari sahabat baru

Mulai mengikuti sebuah kegiatan 
atau acara positif, komunitas 
atau perkumpulan yang dapat 

menambah sahabat baru

Kesepian



Merasa tidak dapat memimpin 
tim untuk menyukseskan acara

Pesimis dan menyalahkan orang 
lain

Mampu memimpin tim dalam 
menyukseskan acara

Belajar dan berkonsultasi 
tentang acara ini ke senior atau 

orang yang telah berpengalaman 
dalam mengelola acara

Rasa tidak
mampu



Rasa bosan hampir sama
dengan rasa kesepian

Kurang tantangan, terjebak
rutinitas, tidak mempunyai

perencanaan tertulis

Pesan : butuh tantangan Change !, cari tantangan
baru, buatlah perencanaan

Rasa 
bosan



Menonton

Menghayati

3. Teknik M-M



Apa perasaan 
Anda?



4. REFRAMING
TEKNIK Membingkai ulang kembali 

Pengalaman masa lalu 
tidak bisa dihapus atau 
dirubah, yang bisa kita 

lakukan adalah 
membingkai ulang kembali 

pengalaman tersebut



Reframing



Reframing



5. Terapi Memaafkan



“Keberhasilan dalam mendidik anak dimulai dari 
keberhasilan pasangan membangun kebahagiaan 

rumah tangganya.”



www.MuvtiManagement.com
www.KeluargaNarsis.com

Follow @KangMuvti
Follow @Ibuterbaik_bunna

Selamat menjadi Orang tua yang bahagia


