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There are no translations available.
Hypnotherapy Certification Workshop

(Limited Edition, Solo Program)

Masih banyak diantara kita yang mungkin tidak tahu bagaimana memberikan suatu ide agar
diterima oleh orang lain dengan segera, atau mungkin juga ada orang yang ingin berlaga
seperti layaknya seorang Hipnotis panggung terkenal seperti di TV dan meraih popularitas,
namun tidak tahu harus memulai dan belajar dimana, atau mungkin juga ada orang-orang yang
"curhat" kepada kita namun kita bingung untuk memberikan saran terbaik untuknya?

ATAU......

Sudah ada yang pernah belajar keilmuan ini dari suatu lembaga namun masih tidak yakin akan
legalitas lembaga tersebut, dan bahkan mungkin tidak yakin akan kemampuannya dalam
menerapkan keilmuan yang pernah diterimanya itu?

JAWABANNYA.......

Ikuti Pelatihan Hypnotherapy Profesional + Sertifikasi !

1/9

Certification of Master of Clinical Hypnotherapy - Solo
Written by Administrator
Thursday, 19 January 2012 00:00 - Last Updated Friday, 20 January 2012 05:36

"Saya sungguh menemukan pencerahan yang begitu banyak selama tiga hari mengikuti
Hypnotherapy Training ini, Insyaallah saya akan banyak banyak belajar lagi dengan mengikuti
pendalaman-pendalaman di training N'Powerment. Sukses selalu untuk N'Powerment dalam
berbagi ilmu."
Hadi Suprapto Arifin, Drs., M.Si. Dosen Jurusan Managemen Komunikasi UNPAD, Bandung,
Jawa Barat

"Alhamdulillah, saya SENANG dan saya SUKA mengikuti training ini. Insyaallah bermanfaat
dan BISA saya terapkan. Karena saya adalah seorang dokter gigi di kota Solo, banyak dari
pasien saya yang merasa cemas dan takut sebelum masuk ke ruang praktek saya. Setelah
mempelajari hypnotherapy ini, saya menjadi YAKIN kalau saya bisa membuat pasien lebih
NYAMAN ketika mereka masuk ke dalam klinik saya."
Drg. Nur Andriani, Solo.

"Saya sebelumnya pernah mengikuti pelatihan sejenis dari lembaga pelatihan lain, dan setelah
mengikuti pelatihan di N'Powerment, saya menemukan banyak hal baru yang merupakan
"benang merah " dari ilmu hypnotherapy yang pernah saya pelajari. Menurut saya,
N'powerment merupakan tempat yang tepat untuk memperlengkap pengetahuan kita mengenai
Hypnotherapy. Dengan pengetahuan baru ini, saya ingin memanfaatkannya dalam usaha saya
untuk Hypnobeauty dan Hypnoslimming"
Siti Djauharoh, Pemilik Ashfa Salon & Day Spa, Padang.
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"Saya adalah seorang HRD Manager di suatu perusahaan besar di Jakarta, dan saya
merasakan manfaat yang luar biasa ketika saya belajar Hypnotherapy. Saya mampu membaca
karakter dan permasalahan yang sedang dihadapi oleh karyawan kantor yang mengadukan
permasalahan pribadi mereka kepada saya, dan saya pun mampu membantu mereka
memecahkan masalahnya sehingga membangkitkan motivasi dan semangat mereka dalam
bekerja. Kini saya termotivasi untuk menjadi seorang Hypnotherapist untuk mamahami karakter
manusia lebih dalam lagi. Tanpa bermaksud promosi, sungguh, pelatihan ini benar-benar
membantu saya! Saya tidak tahu bagaimana meyakinkan anda bahwa pelatihan ini sangat
penting sebelum anda mengikutinya. Satu hal yang pasti, saya sangat menganjurkan pelatihan
ini untuk diikuti oleh semua orang HRD, karena pelatihan ini benar-benar sangat bermanfaat !
Dan saya sudah merasakan manfaatnya! Dijamin!
"
Drs. Sutan Syaiful Haq, MCH. HRD Manager.

Mengikuti pelatihan Ini Merupakan Solusi yang tepat bagi anda yang berprofesi sebagai:
Mahasiswa, Interteiner, Marketing, Psikolog, Psikiater, Public Speaker, Pengusaha, dll. Dengan
mengikuti pelatihan ini, anda akan mendapatkan:
- Sub-Consciousness Concepts – Anda akan belajar hal-hal paling dasar dan
mengetahui keajaiban bawah sadar anda. Mengenai apa saja yang membuat orang bertindak
dan berperilaku. Dengan mengetahui sebabnya, maka kita bisa membuat pola yang sama
untuk membuat orang lain bertindak dan berperilaku sesuai dengan yang kita harapkan.
- Magic Word – Anda akan belajar tentang pola suatu kata atau kalimat apa saja yang
mampu mempengaruhi bawah sadar orang lain. Suatu kalimat dengan intonasi yang berbeda
tarnyata mempengaruhi reaksi bawah sadar. Dengan mengetahui pola kalimat yang tepat,
maka pesa dapat dengan mudah diterima oleh bawah sadar.
- Lebih dari 10 Teknik Hypnotherapeutic – Metode untuk menggali akar permasalahan
dalam kondisi kejiwaan yang berbeda-beda. Dengan mengetahui ini maka kita dapat mengerti
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dan menyelesaikan masalah yang ada.
- Ethical Code – Kode etik yang penting untuk diketahui, dipahami dan diterapkan oleh
seorang Hypnotherapist ketika berprofesi secara profesional. Kode etik ini berlaku untuk
Hypnotherapist di seluruh Indonesia.

"Saya adalah seorang sarjana psikologi di Jakarta dan saya sudah melakukan praktek seperti
seorang psikolog. Saya mengerti dan sudah biasa menganalisa seorang pasien dengan
istilah-istilah fantastis yang tidak dimengerti oleh orang awam. Namun pada faktanya, dalam
membantu orang keluar dari permasalahannya diperlukan waktu yang tidak singkat dan
membutuhkan kesabaran yang luar biasa. Nah, ketika saya belajar Hypnotherapy, saya
menemukan metode yang sederhana yang jauh lebih efektif. Waktu yang saya perlukan untuk
menangani seorang pasien, kini menjadi lebih singkat. Selain itu, saya juga tidak merasa
terbebani seperti yang pernah saya rasakan ketika menghadapi pasien dulu. "
Andi H. Notowijoyo, SPsi. MCH.

"Nama saya Suharto, saya adalah seorang ahli pengobatan alternatif : Herbal, Akupunktur,
Akupresur, Totok, Pranic Healing dan pengobatan alternatif lainnya. Saya memiliki klinik sendiri
dan sudah menangani ribuan pasien dengan beraneka ragam penyakit yang dimulai dari fisik
maupun non fisik / kejiwaan. Saya belajar hipnoterapi karena saya ingin menambah
kemampuan saya dalam pengobatan. Dan Alhamdulillah, atas kebesaran Alloh, sekarang
pasien saya mudah sekali diobati. Pasien dapat sembuh dengan cepat dan menjadi bergairah
kembali dan bersemangat untuk selalu sehat. Kesembuhan ini seolah-olah terjadi secara ajaib!
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"
Suharto, MCH. Akupunkturis, Herbalis, Pranic Healing Practitioner.

Mengapa Anda PERLU Mengikuti Pelatihan Kami SEKARANG Juga?
- Berkomunikasi Prima – Anda tidak lagi kuatir bahwa pesan anda tidak diterima oleh
lawan bicara. Metode komunikasi yang prima memungkinkan semua pesan anda MASUK
kedalam bawah sadar mereka tanpa mereka sadari.
- High Self Performance – Tidak ada lagi kegugupan dalam berbicara yang dapat
membuat anda dipandang sebelah mata. Semua bahasa tubuh anda menujukkan bahwa anda
adalah seorang yang patut DIHARGAI dan DIHORMATI.
- Kemampuan Menghipnotis dan Terapi – Bila anda ingin unjuk kemampuan diatas
panggung, anda bisa menjadi seorang penghipnotis hebat yang mengagumkan, penuh dengan
ide kreatif yang menghibur, yang tidak arogan namun ELEGAN. Tidak hanya itu, semua orang
yang meminta saran kepada anda akan merasa puas dan anda akan dianggap sebagai orang
yang bijak, mampu memberikan saran yang tepat dengan tidak memaksa atau meremehkan
pendapat orang.
- Legalitas Terjamin – Mendapatkan gelar CH, CHt, maupun MCH sebagai seorang
Hypnotist, Hypnotherapist, dan Master Clinical Hypnotherapist dengan sertifikat Nasional YHI
(Yayasan Hypnotherapy Indonesia) dengan Nomor : AHU - 400.AH.01.04. Tahun 2009
keluaran Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia.
- Hanya Sekali Seumur Hidup – Tidak perlu mengeluarkan biaya hingga berjuta-juta
rupiah untuk mengulang. Hanya dengan mengikuti pelatihan ini, anda diizinkan untuk mengikuti
pelatihan yang sama, GRATIS (diluar akomodasi) !

Daftarkan Diri Anda Sekarang Juga!
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Waktu dan Tempat :
Jumat - Minggu
3 - 5 Februari 2012
jam 8 - 20

Riyadi Place Hotel
SOLO
Jawa Tengah

Informasi & Pendaftaran :
Didik : 0815 - 67.33.467
Budhi : 0815 - 67.88.5001
Email :

slc_teens@yahoo.com

Pelatihan ini terdiri dari tiga Modul:

- Hypnosis / Basic Hypnosis / Hypnosis Fundamental
Target : Peserta diharapkan mengerti dan mampu melakukan Hypnosis seperti di TV.
Biaya Pelatihan : Rp 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah)

- Advance Hypnotherapy
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Target : Peserta diharapkan mampu melakukan analisa masalah dan melakukan
Hypnotherapy.
Biaya Pelatihan : Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah)

- Master Clinical Hypnotherapy dan Evaluasi Belajar (Praktek)
Target : Peserta diharapkan mengerti kode etik Hypnotherapist dan mampu berpraktek.
Biaya : Rp 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah)
Biaya Sertfikasi YHI : Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah)

TOTAL BIAYA : Rp 7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

TAPI TUNGGU DULU !!!

>>> Diskon 25% !!! <<<

Untuk pembayaran lunas sampai dengan tanggal 27 Januari 2012*

>>> Diskon 20% !!! <<<
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Untuk pembayaran lunas sampai dengan tanggal 2 Februari 2012*

*(Khusus acara yang akan diadakan di Kota SOLO)

Pada kesempatan ini kami berikan diskon hanya kepada ANDA yang benar-benar MENYUKAI
TANTANGAN dari kami untuk menguak rahasia bawah sadar manusia dan menjadi pribadi
yang LUAR BIASA!

Selain itu anda mendapatkan beberapa fasilitas yang berharga jutaan rupiah:
-

Tempat pelatihan berada di HOTEL MEWAH !
Modul pelatihan berstandar INTERNASIONAL (NGH, IACT, INRE dari USA) !
Mendapatkan 2 (dua) sertifikat, dari N'Powerment dan dari YHI !
Mendapatkan 3 (tiga) kali Coffee Break & 1 kali makan siang tiap hari pelatihan !
Investasi seumur hidup !
Alumni boleh mengikuti pelatihan yang sama !

JANGAN TUNDA LAGI !

DAFTARKAN DIRI ANDA SEGERA
SEBELUM HARGANYA NAIK KEMBALI !!
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Metode Pembayaran:
- Silakan pilih paket yang anda inginkan.
- DP sebesar 20% dari biaya paket pelatihan yang anda pilih,- atau BAYAR
SELURUHNYA
Rekening BCA Cab. Surakarta No.
0152569252
an.
Budhi Hartanto
.

ke

- Bukti pembayaran / bukti transfer beserta pelunasannya wajib dibawa waktu pelatihan.
- Konfirmasikan pembayaran anda melalui SMS ke 0815 - 67885001 dengan isi: Telah
transfer uang sejumlah .......... atas nama: .......... untuk mengikuti pelatihan Professional
Hypnotherapy tanggal .........
- Konfirmasi ini penting agar kami dapat menghubungi anda apabila terdapat perubahan
jadwal atau tempat acara.
- Tunggu SMS balasan yang menyatakan bahwa konfirmasi telah diterima.

*Harga spesial berlaku sejak tanggal pembayaran DP.
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