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There are no translations available.
Hypnosis Anak: Anak Tidak Menurut? Itu Mudah!
  

Hypnosis anak memiliki banyak sekali variasinya. Banyak di antara para  orang tua yang
kewalahan menghadapi kenakalan sang anak. Bahkan tidak  sedikit yang menyerah dan
akhirnya mendiamkan sang anak atau bahkan  memarahinya. Sebenarnya ada trik yang mudah
dalam berkomunikasi kepada  anak yang dapat membuat anak menurut. Berikut ini akan
diberikan  beberapa contoh kalimat sederhana untuk diikuti namun efektif dalam 
mempengaruhi tindakan dan perilaku sang anak :

      

Hindari: “Kamu AKAN menjadi anak yang pintar”
Lebih baik: “Kamu anak yang pintar”

Hindari: “Santi, besok kamu mau ikut bunda pergi, enggak?”
Lebih baik: “Santi. Besok ikut bunda pergi khan?”

Hindari: “Kamu seharusnya jangan malas belajar, nak”
Lebih baik: “Kamu mampu belajar dengan rajin, nak”

Hindari: “Kamu BELUM membereskan buku”
Lebih baik: “BERESKAN bukumu, SEKARANG”

Hindari: “Kamu kok lupa sih?”
Lebih baik: “Apa yang kamu ingat?”

Hindari: “KENAPA kamu tidak mengerjakannya?”
Lebih baik: “APA YANG MEMBUAT kamu DIAM saja?”

Hindari: “Cepat bangun, nanti kesiangan lagi seperti kemarin”
Lebih baik: “Cepat bangun, SUPAYA bisa lebih pagi daripada kemarin”

Hindari: “Bunda kecewa lho dengan hasil ulanganmu”
Lebih baik: “Bunda tahu kamu merasa kecewa dengan hasil ulanganmu, bunda JUGA tahu
kamu merasa kecewa” 

Silakan anda pelajari kalimat sederhana ini, dan praktekkan! Lihat hasilnya terhadap anak
anda. Semakin sering anda praktekkan akan semakin mudah anda mengerti "KUNCI"
sebenarnya dari kalimat tersebut.

Apabila anda mendapatkan kendala dalam berkomunikasi dengan anak, seperti : anak tidak
mennurut, tidak perprestasi, nakal, suka membantah, dll, kami siap membantu anda. Silakan
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hubungi klinik kami.
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