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KESURUPAN
dan CARA MENGATASINYA
Memahami Fenomena Kesurupan
dari Sudut Pandang Psikologi
dan Ilmu Hipnosis

Sinopsis
Mungkin bagi sebagian orang di kalangan
rasionalis bahasan tentang kesurupan akan
dianggap lucu dan tak penting untuk dikupas.
Mereka yang tak percaya adanya alam gaib dan
segala macam dongeng setan memilih untuk
mencibir dan menertawakan saja cerita-cerita
mengenai orang kesurupan.
Namun faktanya. Fenomena kesurupan memang
ada dan sering terjadi di kalangan masyarakat
tertentu dan dalam situasi dan kondisi tertentu.
Uniknya lagi orang-orang rasional yang mengetahui
fenomena kesurupan hanya merupakan keadaan
halusinasi seseorang yang mengalaminya.
Namun banyak dari mereka yang tidak tahu
bagaimana cara yang tepat dan mudah untuk
mengatasi orang kesurupan.
Bahkan orang-orang skeptik yang tidak percaya
sama sekali pada hal-hal gaib sekalipun, tetap saja
mereka akan panik juga ketika satu waktu
berhadapan dengan orang kesurupan secara riil,

karena tidak memahami cara yang tepat untuk
mengatasinya.
Ebook ini menguraikan secara ringkas fenomena
kesurupan dari sudut pandang Psikologi dan ilmu
Hipnosis, secara ilmiah dan logis. Serta beberapa
cara jitu untuk mengatasinya dari cara yang
termudah dan jenaka, sampai cara elite yang
kreatif tapi tetap praktis dipraktekkan, juga
beberapa kiat untuk pemulihan kejiwaan dan pola
pikir orang yang sering mengalami kesurupan agar
menjadi normal dan tidak bisa kesurupan lagi.
Bukan hanya sudut pandang keilmuan, kiat-kiat ini
pun ditulis langsung oleh praktisi hipnoterapi yang
memang punya banyak pengalaman menangani
orang kesurupan,
jadi jelas lah apa yang diungkapkan dalam ebook
ini bukan sekedar teori belaka. Lebih dari itu intisari
rumusnya diambil berdasarkan pengalaman riil
serta praktek yang nyata.
Bahwa fenomena kesurupan ternyata tidaklah
sehoror anggapan umum, dan menanganinya pun
tidaklah sesulit dugaan orang awam.
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Silahkan beli dan unduh EBook unik dan manfaat
ini, selain untuk bekal wawasan juga untuk
berjaga-jaga agar tak panik lagi saat menghadapi
situasi dan kondisi orang yang kesurupan. Walau
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penanganannya dengan cara-cara yang jauh lebih
mudah, cepat, dan tepat.
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