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There are no translations available.
Hipnotis dan Hipnoterapi di Indonesia
  

Hipnotis adalah bahasa Indonesia dari hypnosis. Awalnya, istilah "Hypnosis" di Indonesia
baru populer sejak tahun 2002 dimana para 
Hypnotist
dan 
Hypnotherapist 
yang ada di 
Indonesia
membentuk kelompok yang menjadi suatu lembaga pelatihan Hypnosis di Indonesia. Pada
masa itu istilah 
Hypnosis
lebih dikenal dengan nama "
Hipnotis
".

      Hipnotis pada masa itu dikenal sebagai suatu "ilmu" yang sarat dengan nuansa magis dan
sihir. Hipnotis memiliki citra buruk dan menjadi momok yang menakutkan di
masyarakat,  karena melalui berita-berita yang disampaikan melalui media massa,  hipnotis
merupakan suaut kemampuan untuk mempengaruhi orang sehingga  orang yang dipengaruhi
tunduk dan patuh atas setiap perintah sang  penghipnotis. Banyak sekali kasus kejahatan yang
"katanya" menggunakan hipnotis,  dimana sang korban bertemu
dengan seseorang tidak dikenal yang mulanya  berpura-pura bertanya tentang suatu hal
(alamat rumah, waktu,  berpura-pura kenal, dsb) dengan ramah, yang kemudian sang korban 
dihipnotis untuk kemudian diambil harta bendanya (dompet, jam tangan,  perhiasan, dsb) dan
bahkan hingga diajak ke atm untuk mengambil seluruh  isi tabungannya untuk kemudian
diberikan kepada sang penghipnotis.  Dengan pemberitaan di media massa, masyarakat
menjadi resah dan takut  atas perbuatan oknum-oknum hipnotis tersebut.
 

Itu cerita lama. Ketakutan masyarakat akan hipnotis perlahan-lahan mulai pudar bersamaan
dengan munculnya  pelatihan-pelatihan hipnotis yang benar. Masyarakat mulai mengerti dan 
memahami bahwa hipnotis adalah merupakan suatu kemampuan setiap orang  yang lebih
mengutamakan kemampuan komunikasi. Dengan pemahaman dan  banyaknya informasi yang
benar mengenai hipnotis, masyarakat mulai sadar  bahwa hipnotis ini selain mitos negatif yang
berkembang di masyarakat  umum, hipnotis juga bisa digunakan sebagai metode untuk
penyembuhan yang  dissebut dengan hipn
oterapi
.
Hipnoterapi kini sudah  semakin populer, karena metode ini merupakan metode yang sangat
ampuh  untuk "memprogram" bawah sadar manusia sehingga mampu bertindak dan  berprilaku
positif sesuai dengan keinginan.
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Hipnotis Indonesia maupun hipnoterapi Indonesia kini berkembang dari format lama yang
menekankan perintah kearah yang  lebih baik yaitu metode tidak langsung yang lebih efektif.
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