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YuniarsoSaya adalah karyawan di Q-Saaf Management. Usia saya 44 tahun dan saya
mengikuti pelatihan Hypnotherapy dari N’Powerment angkatan pertama pada Desember 2007
lalu dibimbing oleh Bapak Nugroho dan bapak Rully.
Alasan saya mengikuti training ini adalah, saya mempunyai keinginan sejak dulu untuk
membantu orang lain namun tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Pikiran saya mulai
terbuka begitu mempelajari Hypnotherapy. Ternyata Hypnotherapy merupakan suatu ilmu yang
sangat luar biasa. Saya menjadi tambah mengerti tentang mengapa dan bagaimana manusia
berntindak dan berperilaku. Semakin saya mengikuti training ini, saya semakin tertarik untuk
mendalaminya.
Pada awalnya setelah mengikuti pelatihan ini, saya mencoba untuk mempraktekkan teknik self
hypnosis (hipnotis diri sendiri) untuk memperbaiki rasa tidak percaya diri saya. Awalnya
memang sulit. Saya berusaha untuk menerapkan teknik yang memanfaatkan imajinasi saya
untuk bisa memasuki tingkat kenyamanan tertentu, yang awalnya sulit, namun dengan
mencoba dan terus berdiskusi berulang-ulang dengan pak Nugroho dan pak Rully, akhirnya
saya mendapatkan kembali rasa percaya diri saya.
Setelah saya mendapatkan rasa percaya diri saya, pada suatu ketika ketika saya berkunjung ke
rumah teman saya di Jogja, saya berkesempatan untuk mencoba membantu seorang teman
yang sedang memiliki masalah di kantornya.
Dari penuturannya, teman saya memiliki masalah dengan atasannya yang baru. Dia merasa
tertekan dengan gaya kepemimpinan atasannya yang baru itu, sehingga mempengaruhi
kinerjanya di kantor. Dia menjadi sering membolos, bahkan akhirnya menjadi tidak mau
bertemu sama sekali dengan atasannya tersebut.
Dengan teknik Hypnotherapy yang telah saya pelajari dan dengan dukungan sepenuhnya dari
instruktur melalui sms dan telepon, saya mampu menemukan suatu metode sendiri untuk
membantu teman saya itu.
Dengan beberapa test dan teknik hypnotherapy lainnya, saya bawa teman saya itu menuju
alam imajinasinya untuk menggali akar permasalahannya. Dan dalam proses hypnotherapy itu,
secara tiba-tiba teman saya mengalami aberaksi yang terus berlangsung cukup lama. Saya
teruskan sampai aberaksinya selesai sambil saya perhatikan perubahan raut wajahnya. Setelah
berhenti, meskipun dengan tubuh yang berkeringat, wajah teman saya itu berseri-seri.
Alhamdulillah, masalahnya telah teratasi! 
Empat hari kemudian, teman saya itu menelepon bahwa dia sekarang sudah bisa tertawa
dengan akrab bersama atasannya. Dia sudah mengalahkan ketakutannya bahkan sudah
menemukan cara untuk menyelesaikan masalahnya.
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Hypnotherapy telah melakukannya dengan baik! Saya telah merasakan manfaatnya, dan orang
lain pun telah ikut merasakannya. Saya menjadi lebih percaya diri, dan merasa lebih berguna.
Kini kami (saya dan beberapa alumni hypnotherapy yang lain di solo), bersama-sama
membentuk klinik Hypnotherapy untuk membantu rekan-rekan lain yang bermasalah untuk
menemukan jati dirinya sendiri.
Saya merasa bersyukur kepada Tuhan karena telah dipertemukan dengan team instruktur dari
N’Powerment yang mampu memberikan pengajaran dan pelatihan hypnotherapy dengan baik.
Cara pengajarannya yang unik dan sangat mudah dicerna, memebuat orang awam seperti kami
mampu melakukan hypnotherapy sehingga mampu memberikan sumbangsih kepada orang
banyak. Terima kasih pak Nugroho dan pak Rully! Terima kasih Hypnotherapy!
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