
Free Download Scripts

Ditulis oleh Administrator
Sabtu, 09 Juni 2007 00:28 - Terakhir Diperbaharui Selasa, 06 November 2012 17:06

Hypnosis Download Gratis
  

{mosgoogle}

  

SCRIPTS....... 

Scripts adalah salah satu perangkat yang digunakan dalam proses tahapan Hypnosis.
Anda dapat mencoba menikmati script di bawah ini......

PERHATIAN......!!!!

  

Script-script dibawah ini adalah script untuk relaksasi dan GENERAL yang merupakan bagian
dari proses terapi dan BUKAN UNTUK TERAPI SECARA KESELURUHAN......

Tetapi anda dapat mencobanya untuk diri anda sendiri (Self-Hypnosis).

TIPS:
Pembacaan script dapat anda lakukan sendiri dengan merekamnya kemudian anda dengarkan
sambil  berbaring / duduk atau minta rekan atau pasangan anda membacakannya untuk
anda.....

  

BARU!!!
Dapatkan panduan hypnotherapy dalam format MP3, senilai @ Rp100.000,- di bawah ini!

  

    Petunjuk Download:        
    -  Tombol Download akan muncul setelah anda  Login (bagi yang sudah terdaftar).  
    -  Yang belum terdaftar silahkan mendaftar terlebih dahulu agar bisa login.  
    -  Khusus hypnotherapy dalam bentuk suara, silahkan klik Download Sound.  
    -  Setelah Download, silahkan diekstrak terlebih dahulu sebelum dimainkan.  
    -  Format suara dalam bentuk MP3*.   
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        Dalam Bahasa Indonesia

ANDA SULIT TIDUR ? {rokaccess registered, special}Download Script Download Sound
{/rokaccess}   
Dalam Bahasa Inggris (Baru!!)
Dari berbagai sumber

WEIGHT CONTROL {rokaccess registered, special}Download Sound
{/rokaccess}   
    SEHAT SEHARI-HARI {rokaccess registered, special}Download Script Download Sound {/rokaccess}
 RELAXATION {rokaccess registered, special}
Download Sound {/rokaccess}
 
            * Panduan Hypnotherapy senilai @ Rp 99.000,- ini bisa anda dapatkan dalam bentuk
CD hanya dengan @ Rp 25.000,- (diluar ongkos kirim), khusus anggota yang terdatar dalam
website ini.
Untuk pemesanan, Hubungi langsung: NSK Nugroho MCH CHt, 0816 972603    

  

  

Mudah-mudahan bermanfaat bagi anda.... 
Nantikan, fasilitas lainnya yang akan menyusul, 

Kunjungi website ini secara berkala dan silahkan BOOKMARK SITE INI !

Script di atas akan lebih mudah Anda pahami apabila anda telah mengikuti pelatihan Hypnosis
kami.
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Hypnoscripts/insomnia.doc
https://www.reikisymbol.org/download/mp3-sleep-guide.zip
https://www.audiostreet.net/artist.aspx?artistid=2124
Hypnoscripts/Health_self_hypnosis.doc
https://www.reikisymbol.org/download/hypnosis%20for%20health.zip
https://www.audiostreet.net/artist.aspx?artistid=2124

