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Akmaludin AkbarSaya adalah seorang mahasiswa psikologi di Solo. Ada pengalaman menarik
dari saya mengikuti Hypnoterapy training yang diadakan oleh Pak Nugroho ini. Saya sangat
berminat dengan metode hypnosis untuk terapi. Sehingga dalam kesempatan ada training yang
sekiranya saya pandang bagus dan tidak menggangu kuliah saya sempatkan untuk ikut.
Bahkan saya harus ke Jakarta sekalipun dengan menghabiskan jutaan rupiah... Apalagi untuk
ukuran mahasiswa seperti saya. Ini semua saya lakukan lantaran saya ingin merubah hidup
saya menjadi lebih baik. Baru setelah saya bisa merubah hidup saya menjadi baik saya bisa
merubah orang lain menjadi lebih baik.
Tapi seminar-seminar yang saya ikuti sebelumnya sama sekali tidak memuaskan dan tidak
selengkap seminar Pak Nugroho ini. Berawal dari mengantarkan Ibu saya ke toko buku, saya
melihat &quot;show&quot; dari Pak Nugroho dan Pak Rully. Dari situ saya belum tertarik karena
saya sudah punya banyak referensi tentang hypnosis. Tapi begitu saya melihat ada banner
yang menginformasikan jika besok ada Seminar Hipnoterapi dalam waktu 2 hari dan dengan
harga hanya Rp.650.000 saya langsung tertarik. (saya katakan 'hanya' karena untuk ukuran
seminar yang sedemikian lengkap itu sangatlah murah, dibanding seminar yang berharga lebih
mahal namun hanya memberikan teknik yang sekedarnya).
Bayangkan saat itu saya diliputi kegelisahan yang luar biasa karena :
1. Besok saya ada acara konsolidasi Assisten Laboratorium di Kampus dan itu wajib
2. Uang jajan saya 1 bulan bakal habis.
3. Saya 'trauma' dengan pelatihan-pelatihan sebelumnya.
Tapi melalui pertimbangan bersama Ibu saya, saya mantap untuk berangkat. (karena saya
yakin jika Ibu sudah meridhoi, Alloh juga pasti meridhoi).

Ternyata benar, pagi sebelum berangkat saya tidak diberi ijin oleh Kepala Laboratorium, dan
saya juga sungkan dengan teman-teman. Tapi dengan kesungguhan hati dan keyakinan saya
sudah siap menerima resiko apapun termasuk &quot;dikeluarkan&quot; dari Assisten Lab.
Namun sebuah anugrah diberikan oleh Alloh SWT, saya sungguh telah ditolong dan diarahkan
oleh Alloh SWT melalui perantara mengikuti seminar ini. saya benar-benar merasa sangaattt
puasss.. Pengorbanan saya, uang saya sebanding dengan apa yang saya dapatkan. Luar
biasa...!!! Alhamdulillah hidup saya sekarang menjadi lebih bahagia... Kemurungan saya mudah
dihapuskan. Saya merasa lebih berguna. Saya lebih bersemangat. Dan yang lebih hebat lagi,
dengan ijin Alloh SWT saya sudah bisa memprogram pikiran-pikiran saya untuk selalu optimis
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dan positive thinking. Saya juga Insya Alloh sudah bisa memanfaatkan pada orang lain.

Pokoknya tidak ada yang rugi dari seminar ini. Ibaratnya kita bisa mengeset pikiran kita
mendekati seperti apa yang kita inginkan dengan mudah, melalui hypnoterapi / self hypnosis. 

Syukur Alhamdulillahirobbil 'aalamiin...
Syukur Jaza Kumullohu khoiron pada Abi, Mamah dan Adek-adeku (yang telah memberi
kesempatan pada saya untuk mengikuti seminar-seminar hypnosis. Khususnya pada Ibu atas
ridhonya saya mengikuti seminar Pak Nugroho ini. Mungkin inilah pembalasan Alloh atas 'bakti'
saya mengantar orang tua ke toko buku).
Terimakasih Pak Nugroho dan Pak Rully.
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