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  Ir. NSK Nugroho, MBA, MCH, CHt     

HypnoTherapist - Hypnotist 
Trainer - Coach - Instructor

  
  Membantu Anda
menemukan dan membangkitkan,
serta memperkuat nilai-nilai
dan potensi positif dalam diri Anda
dalam mengendalikan
hambatan psikologis Anda
untuk meningkatkan
kualitas hidup Anda
dengan cara Anda sendiri
  
  

  Memberikan pelatihan/ workshop Profesional Hypnotherapy bagi
anda yang ingin menjadi Hipnoterapist bersertifikasi badan hukum
yang diakui secara nasional - 
Dengan materi yang berkualitas selain berdasarkan teori - juga ber
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dasarkan pengalaman sebagai hypnotherapist sejak tahun 2002
  
  Selain itu juga telah memberikan berbagai macam pelatihan serta
workshop yang berbasis pada Hypnotherapy, seperti : Hypnotic
Communication (Miracle Communication), Hypnosis for Parenting,
Hypnosis for Selling and Marketing, Persuasion and Negotiation,
Public Speaking, Hypnobirthing, Character Building and
Empowerment, dsb. kepada ribuan peserta sejak 2006.
  

                           

  

Memerlukan Terapi? KLIK DI SINI
Ingin  Menjadi Hypnotherapist? KLIK DI SINI
Nara sumber untuk Seminar/ Workshop? atau HUBUNGI langsung:  0818 150 543 
(sampaikan anda mendapat informasi dari web site ini)
nsknugroho@nsknugroho.com  atau  nsknugroho@gmail.com

  

=====================================================

  

LANGSUNG dibimbing oleh NSK Nugroho MCH CHt
Lokasi: Klinik NSK Nugroho, Jakarta

  

DAFTAR DAN IKUTI WORKSHOP PRIVAT UNTUK KELAS TERBATAS (max. 6 org per
kelas):

  

Langsung dibimbing oleh NSK Nugroho MCH, CHt, yang sejak 2002 telah    berpengalaman
sebagai hipnoterapis kepada banyak klien dengan berbagai    macam permasalahan, sebagai
terapis, hypnosis trainer, motivator,  coach,  dan general lecturer

Tempat Pelatihan: Klinik NSK Nugroho, Jakarta
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https://www.youtube.com/watch?v=OgLV3dA18ko
https://www.youtube.com/watch?v=gn9VO9PXsvE
https://www.youtube.com/watch?v=U1It9e3dMAY
id/klinik-hypnotherapy.html
id/training-modules/hypnotherapy-modul.html?task=view
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SILAHKAN TENTUKAN WORKSHOP YANG INGIN ANDA IKUTI

  

1. Self therapy (self healing) dg menggunakan metoda hypnotherapy secara benar. 
Mempelajari dan menguasai cara menterapi diri sendiri dengan metoda hypnosis secara tepat.
Sehingga anda dapat mempraktekannya untuk menterapi diri sendiri sehari-hari
Bermanfaat untuk mengendalikan pikiran anda sendiri ketika anda menghadapi suatu
permasalahan.
Kelas 3 jam
Biaya 1.5 jt.
Free CD bimbingan self hypnosis seharga 250 ribu

  

2. Hypnotic Communication (komunikasi yg menghipnosis secara tepat) 
Mempelajari bagaimana berkomunikasi secara tepat (hypnotic) kepada orang lain sehari-hari
Sehingga anda dapat menyampaikan pesan secara tepat dan memberikan efek, 
sementara orang yang anda ajak bicara tidak menyadarinya secara langsung.
Bermanfaat sebagai alat bantu dalam Parenting (mendidik dan mengasuh anak), Business
Relationship, Couple Relationship, dsb
Dan manfaat lainnya yang berhubungan dengan "relationship"
Kelas 6 - 8 jam, bisa dilakukan langsung dari jam 9.00 - 17.00 sehari penuh atau dibagi menjadi
2 hari dengan 4 jam/ hari
Biaya 4 jt, termasuk modul, bonus: parenting methods or Hypnosis for Selling

  

3. Hypnotherapy Moderen, s/d tingkat Master Clinical Hypnotherapy (MCH)

  

Belajar jadi seorang hipnoterapis moderen, dengan mempelaari esensi dan kunci-kunci
dalam hipnoterapi secara benar "A to Z"
Sehingga kita bisa menterapi orang lain secara tepat dan efektif dengan metoda  atau
gaya anda sendiri
 bahkan menciptakan teknik sendiri dalam menterapi  
dengan konsep yang benar,sesuai dengan bidang dan passion anda  masing-masing pada
lingkup yg lebih luas.

  

Seperti: terapi klinis, motivasi, parenting, menggunakannya    sebagai alat bantu penyembuhan
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medis, 
bahkan   bisa memanfaatkan metoda    yg dipelajari di sini untuk kegiatan   selling, marketing, 
relationship,   persuasi, negosiasi, public   speaking, dsb.
 Sehingga sesuai dan bermanfaat untuk semua profesi   (ibu rumah tangga, dokter, psikolog,
marketer, businesman, mahasiswa,   motivator, dsb)

  

Hal-hal yang akan dipelajari : 
Mengapa orang bertindak dan berperilaku tertentu dan bisa mengalami permasalahan
psikologis? Apa yang mendasarinya?
Bagian mana dari keadaan psikologisnya yang perlu ditangani? Apa dan Bagaimana cara
menanganinya/ menterapinya?

  

Secara garis besar materi workshop ini meliputi:
- Pengenalan Sistem kesadaran, sehingga kita tahu mengapa orang bertindak dan   
berperilaku melalui pendekatan hipnoterapi, 
 sehingga kita mengetahui    mengapa seseorang dapat terhipnosis dan mengapa kita dapat
menghipnosis.
 - Mind Control, 
 - Komunikasi efektif yang menghipnotik baik verbal maupun non verbal
 - Bahasa tubuh dalam kaitannya utk hipnoterapi
 - Konsep Dasar Hipnoterapi: Mengenali Permasalahan, menemukan dan menyelesaikan kunci
permasalahan
 - Hipnoterapi dengan pendekatan moderen
 - Metoda terapetik konvensional (direct method) dan moderen.(indirect      method) baik kepada
diri sendiri maupun kepada orang lain, personal      maupun masal baik utk keperluan healing
maupun motivasi.

  

Semuanya dijelaskan dan dipelajarii secara ilmiah

  

Lama pelatihan: 30 jam

  

Investasi 12 juta rupiah, Termasuk modul dan Free CD  bimbingan self     hypnosis seharga 250
ribu, ijin praktek, dan sertifikat yg diakui dan    berlaku  nasional dari pendidikan menengah
yang diakui nasional dari LPHI - Lembaga  Pengembangan Hipnoterapi Indonesia - Izin
Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan Nomor: 2/A.5a.1/31.74.05/-1.851.332/2017
dengan Sertifikat Nomor Pokok Sekolah Nasional K5663145
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Biaya 8 jt, khusus peserta yang telah mengikuti kedua pelatihan di atas (self Hypnosis dan
Hypnotic Communication)

  

Silahkan langsung hubungi NSK Nugroho (0818150543) untuk memilih training yang mau
diikuti dan menentukan waktunya.

  

Atau anda ingin mengatur waktu sendiri dapat juga anda hubungi nomor-nomor di atas
(Mohon sampaikan bahwa anda mendapat informasi dari web site ini - terimakasih)

  

      

  Perkembangan Hypnosis (Hipnotis) dan Hypnotherapy (Hipnoterapi) di Ind
onesia
  

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
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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 hipnoterapi.

  

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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