
Program luar biasa yang menggabungkan Seminar 
Fizikal dan Pembelajaran On-line di adunkan khas 
untuk memastikan TRANSFORMASI HEBAT dalam 
masa 60 MINIT dan kekal meningkat dalam diri peserta.

+



Satu pelukan ikhlas penuh kasih-sayang 
dari seorang ibu dan bapa mampu 
melembutkan dan transform anak yang 
tercalar emosi, sering negatif, tiada 
kemahuan untuk berjaya menjadi 
seorang yang lebih positif dan ceria.  
 
Satu tengkingan pula boleh mematikan 
sel-sel otak dan menukarkan seorang 
anak yang kudus kepada 'raksasa'!. 
 
Semuanya bermula dari rumah. Setiap 
didikan ibu bapa itu menentukan arah 
dan langkah seseorang anak itu apabila 
mereka berdikari membuat keputusan 
hidup mereka. Itulah sebabnya 
parenting kita membawa impak yang 
besar ke dunia ini. 

Anda setuju? Jika 'ya' jawapannya, maka 
seminar istimewa ini adalah untuk anda.  

FIRST CLASS PARENTS 3 E’s SECRET 
REVEALED,  sebuah seminar luar biasa 
yang penuh inspirasi bersama Dr Rozieta 
Shaary juga dikenali sebagai Ibu Rose, 
diadun khas untuk memperkasakan dan 
membantu lebih ramai ibu bapa untuk 
upgrade sikap, skil dan ilmu parenting 
masing-masing. Supaya lebih bijak 
mendidik anak-anak.  
 
Anda bukan melalui Seminar Fizikal 
sahaja – malah selepas itu untuk 21 hari 
anda dibekalkan dengan pembelajaran 
ON-LINE dengan tambahan ilmu hebat 
yang memastikan anda istiqamah 
dengan segala transformasi yang telah 
dan bakal berlaku.

TENTANG FIRST CLASS PARENTS 3 E’s SECRET REVEALED

Penceramah dan Penulis Selebriti bertaraf Antarabangsa 
yang juga merupakan Pakar Keluarga dan Kasih Sayang 
dan Ikon Usahawan Memperkasakan Ibu Bapa Dan 
Keluarga yang tidak asing lagi di Malaysia.  
 
Berpengalaman lebih 30 tahun dalam dunia Pembangunan 

Manusia, termasuk Psikologi kanak-kanak dan 
keibubapaan.  
 
Beliau sering dirujuk sebagai pakar oleh pihak 

media terkemuka seperti Wanita Hari Ini, Selamat 
Pagi Malaysia, Malaysia Hari Ini, Bernama, TV Al-
Hijrah, Mingguan Wanita, Pa&Ma, Keluarga dan 
banyak lagi.  
 

Ibu Rose telah menulis lebih dari 15 buah 
buku termasuk 2 yang diterbitkan di luar 
negara. 
 

Kini fokus Ibu Rose adalah untuk membantu 
meramai ibu bapa yang bijak dan komited 

mendidik anak-anak dengan berilmu, bijak 
dan sabar. Agar membina generasi yang 
hebat, berjaya dan berjasa.

KENALI IBU ROSE (Dr. Rozieta Shaary)



PENGISIAN PROGRAM YANG BAKAL  

TRANSFORM DAN UPGRADE DIRI ANDA

Parenting Hari Ini Berbeza 
Ia memerlukan PENINGKATAN 
KEMAHIRAN KEIBUBAPAAN.  
Fahamkan ini dan anda dapat  
mengelak 5 PERANGKAP keibubapaan.  
 
Kepimpinan Dalam Keibubapaan  

(Secret of 3 E’s Revealed) 
Apa maksud memimpin sebenarnya? 
Fahamkan dan amalkan 3 E’s dalam 
parenting, anda akan berhenti 
MEMAKSA, MENGARAH dan meminta 
DITAATI. Dan anak akan MENDENGAR 
CAKAP dengan CERIA. 
 
Siapa Sebenarnya Anak Anda Ini? 
Ada rahsia di sini. Nothing is by chance. 
Semua adalah by DIVINE DESIGN. Ibu 
akan BONGKAR RAHSIA EMPAT DIMENSI 
DIRI yang memudahkan anda mendidik 
anak, tidak kira berapa umur mereka. 
Dan mudah BERPATAH BALIK MEMBETUL 
KESILAPAN.  
 
Bina komunikasi dan Relationship hebat 

dengan ilmu Neuro-Semantic NLP. 
Sains Komunikasi Minda dan Badan yang 
sangat berkuasa. Membolehkan anda 
mudah dan bijak BERKOMUNIKASI dan 
MEMBINA PERTALIAN ERAT  dengan anak. 
Lantaran menjauhi anak-anak terjebak 
dengan masalah sosial, ketagihan gajet, 
salah pilih kawan dsb. 

Ke Arah Membina Famili Qurani  
Pengupasan surah Al-Fatihah dan 
RAHSIA HEBAT di dalamnya bagaimana 
untuk membina sebuah keluarga yang 
tenang dan sejahtera, berjaya dunia 
akhirat dan diREDHAI Allah agar MASUK 
SYURGA SEKELUARGA. 
 
Perkembangan Kematangan Anak 
Fahami tahap perkembangan anak-
anak &‘Otak Magik’mereka agar 
terhindar dari tidak sengaja menzalimi 
anak-anak kerana tidak tahu tahap 
perkembangan anak-anak. 
 
Love Installation 
Kuasa kasih-sayang memang diketahui 
boleh mengubat, memulihkan dan 
mengubah dunia. Install dalam diri agar 
hidup anda lebih tenang, sejahtera dan 
bermakna tinggi. menjadi bermasalah. 
 
Sesi Soal Jawab 
Anda juga dapat bertanya secara LIVE 
dan PERSONAL untuk mendapatkan 
nasihat daripada IBUROSE semasa 
didalam seminar. 
 
BONUS 

VAK - Kenali Cara Terbaik Anak anda 
berlajar yang membolehkan dia suka 
belajar.  
MI - Kenali kepintaran anak anda yang 
bakal membina keperkasaan diri 
dalamannya

WAJIB HADIR bagi para Ibu Bapa, Suami Isteri, Pelajar,  
Guru, Tutor, Pendidik, Pengasuh dan Pasangan Yang Bakal Berkahwin



“Satu	program	yang	membuka	minda	dan	memberi	ilmu	untuk	menjadi	ibu	dan	
bapa	yang	lebih	dapat	membentuk	generasi	yang	lebih	takwa	dan	cemerlang”		

-	Muhammad	Hazwan	Baharudin 

“Saya	suka	cara	santai	perkongsian	daripada	Ibu	Rose.	Pembelajaran	yang	
memberi	kesan	adalah	contoh-contoh	yang	diberikan	releven	dengan	apa	yang	

dialami	dalam	kehidupan.	Ilmu	yang	dipelajari	akan	cuba	diaplikasikan	secara	perlahan-lahan.	
Pada	mereka	yang	tidak	dapat	hadir,	cubalah	follow	Ibu	Rose	atau	cubalah	menghadirkan	diri”		

-	Fauziah	ArifCin

KLIK SINI DAN SERTAI : http://bit.ly/JOINBSFCP
Untuk sebarang pertanyaan, anda boleh menghubungi: 010 766 9255 (En. Aman)  
atau 017 680 2364 (En. Anwar) atau emelkan ke iburoseservice@gmail.com 

1 Tiket Beyond Seminar 
First Class Parents - 3E’s 

Secret Revealed

21 Hari Kelas Video Online 
(Pengisian Seminar + 

Bonus)

• Coffee/Tea + Kueh 
• Makan Tengahari

Jurnal Pembelajaran, Pen 
dan Beg beserta Ebook 

The Message Is Love

Diskaun Khas untuk 
Personal Coaching 
bersama Ibu Rose

TIKET EARLY BIRD rm290!
*Hanya untuk Pendaftaran sebelum 17 April 2019.

Beyond Seminar First Class Parents Ibu Rose ini bernilai RM2996 (Seminar Fizikal 

RM999 + 21 Hari Bimbingan Online RM1997). Namun anda dapat mengikutinya 

dengan hanya RM380! dan ...

http://bit.ly/JOINBSFCP
http://bit.ly/JOINBSFCP

