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Assalamu’alaikum Wr.Wb.

  

SEMANGAT PAGI....

  

N’Powerment  dengan Modern Hypnotherapynya memang luar biasa...!!!!
Awalnya aku tak yakin untuk ikut pelatihan Master of Clinical Hypnotherapy... beberapa
pertanyaan muncul di benakku “mampukah aku... aku kan bukan perawat ataupun orang
kesehatan?”...

      

  

Namun akhirnya aku bertekat, aku ingin menjadi lebih baik terutama untuk Difa dan Daffa...
anak-anakku sayang.
Aku berangkat dengan tekad, aku harus bisa... dan pertanyaan itu terjawab karena ternyata
para instruktur N’Powerment bukan orang-orang dari kesehatan melainkan dari tehnik sama
sepertiku.
Semangat.... semangat... pasti bisa!!! Kataku dalam hati.

  

Aku ikuti pelatihan dengan serius... dari tanggal 13 sampai 16 Oktober 2011... Sepulang dari
pelatihan... hari  kamis tanggal 20 Oktober waktu itu di kantor ada kejadian 3 mahasiswaku
histeris...  beberapa orang datang dengan berbagai cara... akhirnya aku beranikan diri
mendekat  dan mencoba melakukan tehnik hypnotherapy seperti yang di ajarkan. Ditengah
proses ada seseorang datang dan dengan lantangnya dia nyeletuk kalo anak tersebut 
“raganya mau di ambil...” dari sana aku tau bahwa sugesti yang tertanam di hati mahasiswaku
adalah raganya mau di ambil mahluk lain dan membuat dia ketakutan.
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Aku coba dengan tehnik yang sudah diajarkan di pelatihan,.... alhamdulillah bisa teratasi...
sungguh  luar biasa... aku sendiri tidak yakin. 2 mahasiswa bisa aku bangunkan dengan
metode hypnotherapy.
Sejak keadian itu, setiap ada mahasiwa yang histeris... langsung aku dipanggil untuk bantu. Ya
Alhamdulillah semua ini membuat aku semakin mantap dan percaya diri ... akupun merasa
punya arti bisa membantu dan berguna bagi orang lain.

  

Sekarang sudah beberapa kasus yang aku atasi diantaranya: 
keponakan yang takut dengan kancing baju, mahasiswa yang  takut gelap,  anak yang
ketakutan karena bermasalah di sekolahnya, mahasiswa yang malas belajar, merasa  tidak
tenang bahkan anak SMP yang mau mengikuti lomba pramuka tidak percaya diri karena sering
gemetaran... Terima kasih ya Allah telah Engkau berikan aku petunjuk untuk mengikuti pelatian
bersama Instruktur-instruktur N’Powerment yang hebat dan sangat antusias ketika aku
membutuhkan bantuan beliau-beliau. Makasih Pak Nugroho, Pak Qohar juga Pak Rully...
Sukses selalu buat kita semua. Amien
Wasalammualaikum Wr. Wb

Nofa SW
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