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Fenomena oplosan..?



Kekuatan  Pikiran
( Bawah Sadar )





UNCOUNSIUS MIND



MANUAL BRAIN
Neuro linguistic Programming

NLP™

“ Jadilah Raja atas Pilihanmu Sendiri “
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Komunikasi ?? 
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Setelah tujuan Komunikasi jelas, maka :

 Rumuskan strategi  untuk mencapai Tujuan

 Baru lakukan komunikasi



Ilmu Komunikasi
• Ilmu yang semua orang merasa sudah mengerti 

• Hanya hal yang biasa dan sepele

• Tidak perlu lagi mempelajari

Benarkah Demikian?

• Sepanjang Anda masih bekerja dengan orang 
lain, mendapatkan hasil melalui orang lain, maka 
komunikasi adalah kunci sukses paling utama.



 Keterampilan yang paling berguna dalam berbagai 

situasi : ditempat kerja, rumah, dan kehidupan sosial.

 Merupakan instrumen untuk mencapai tujuan 

Komunikasi
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Mengapa perlu lebih Persuasif?

 Vertikal kepada atasan : Meyakinkan, menjelaskan, 

melaporkan, mengusulkan.

 Vertikal kepada bawahan : Mempengaruhi, mengarahkan , 

mendelegasi, membina, memsupervisi, dll

 Horizontal : Kepada Nasabah, Koordinasi mitra kerja, 

kerjasama, teamwork, mengarahkan, meminta, meyakinkan, dll
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RAPPORT BUILDING

Membangun Hubungan
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Level Pacing
 Agar hubungan dengan lawan bicara bisa 

lancar, maka perlu dibangun pacing di 

berbagai level.

 Pacing di level alam sadar

 Merupakan standar rapport dalam komunikasi

 Pacing di level alam bawah sadar

 Menggunakan pendekatan NLP



Komunikasi yang Sukses

 Intinya membangun keakraban (rapport building) 

dalam tempo singkat agar orang lain merasa 

nyaman, senang dan percaya saat berkomunikasi.

 Membangun rapport dilakukan semenjak kontak 

pertama dan terus menerus sampai proses berakhir.

 Orang akan cepat percaya pada orang lain yang 

menurutnya memiliki kesamaan-kesamaan tertentu 

dengan dirinya.



Getting to YES : ‘ Yes Set’

 Klien relate dengan Anda

 Klien pada kondisi agreement state/ Nyaman 

dengan Anda

 Anda siap mengarahkan mereka ke kondisi 

pikiran / emosi tertentu !! 



Bukti Persamaan Membangun Kepercayaan
 Saat orang berkenalan apa yang biasa ditanyakan?

 Kesamaan background (sekolah,  asal kota, nama teman 

yang sama-sama dikenal)

 Saat dua orang mengobrol dan cocok apa yang terjadi ?

 Bahasa non verbal-nya (posisi tubuh, gerakan, kecepatan 

bicara, dll) akan cenderung sama.



Seni Mempengaruhi

Pola bahasa hipnotik
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Seni Mempengaruhi
( Sugestion ; Bahasa berpola Hypnotic )

 Seni menggunakan kalimat-kalimat khusus yang 

mampu menembus bawah sadar .

 Bisa dipakai untuk berbagai keperluan :

- Mengarahkan perilaku

- Menyarankan sesuatu

- Menghentikan perdebatan yang tidak perlu

- Memasukan belief ke bawah sadar

- dll



1.Kekuatan “Pertanyaan”

 Pertanyaan untuk mempengaruhi atau menyuruh.

 Pikirkan sadar memahami sebagai pertanyaan, 
bawah sadar “menerjemahkan” sebagai perintah.

 Menyuruh peserta training pakai name tag:

- “Apakah anda semua harus memakai name tag 
?”

- “Bisakah pintu ruangan ini ditutup?”

 Perintah harus berupa suatu tindakan yang bisa 
dikerjakan saat itu juga.



2. Asumsi peningkatan 

 Untuk memunculkan kesan suatu hal sudah 

terjadi dan sedang meningkatkan intensitasnya.

 Menggunakan kata “mulai” atau “semakin” .

Contoh:

 Kebijakan baru mulai ditaati.

-> Akan ditaati lagi, tadinya belum.

 Semakin tinggi kesadaean masuk tepat waktu.

->Selama ini sudah terjadi, akan meningkat lagi



3. Kekuatan Pilihan

 Menyembunyikan perintah dalam dua buah 

pilihan

 Memeberikan 2 pilihan yang keduanya 

mengandung impilikasi tujuan kita tercapai.

 Pilihan diberikan dalam kata sambung “atau”.

 Pendengar dikondisikan untuk berpikir bahwa 

dirinya sudah setuju

- “Saya ingin tahu, apakah anda lebih senang 

dialog sekarang atau besok pagi ....”



4. Judgement yang disembunyikan

 Merupakan sebuah judgement nilai yang tidak 

jelas siapa pembicaranya.

 Ini akan menimbulkan efek seolah sudah 

diterima semua orang.

 Hilangkan “subyek”-nya:

 Ganti dengan;

- Sungguh ide yang bagus sekali untuk ...

- Alangkah baiknya ide ...

- Alangkah bijaksananya, jika ide ...



5 . Kekuatan Asumsi: Kata Setelah

 Kata ‘setelah’ akan membuat pendengar 
menempatkan dirinya sudah melakukannya.

 Lebih persuasif daripada kata “misalkan / jika”. 
Kata jika masih membuat pilihan dijawab dengan 
“tidak”.

- “Jika kita sepakati persetujuan ini, maka Anda 
....”

 Gantian dengan

- “Setelah kita sepakati persetujuan ini, maka 
Anda ...”

- Pendengar menempatkan dirinya “sudah menyetujuinya”



6. Kekuatan Bercerita 
(Metaphor)

 Teknik bercerita untuk membuat kita lebih 
mudah mempengaruhi bawah sadar.

 Dua jenis metafora:
- Simple metaphor / persamaan / analogi / 

kemiripan 
 Training ini mirip dengan ...

 Tahap ini ibaratnya ...

Complex Metapora / Cerita / Dongeng / Humor, dll

 Menstimulasi otak, membuka sumberdaya

 Hubungan antar bagian cerita = elemen problem

 Dapat dipergunakan untuk menyelubingi pola sugestif 
yang lain. 













LEPASKAN RANTAI GAJAHMU
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MIND BODY CONNECTION
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METAPROGRAM - NLP™
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Tujuan, Goal 
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