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M. Nasrudin (Peserta Level 2 Angkatan 17)

Saya sudah mempraktekan EFT yang level 1 untuk beberapa kasus Alhamdulillah langsung
'Cespleng' Seperti Sakit Haid dengan mentotok(mentapping) selama 5 menit saja langsung
hilang. Pada kasus tidak percaya diri tanpa menceritakan masalahnya bisa merasa plong dan
merasa luar biasa sekali. Pada kasus orang yang kesurupan karena tidak bisa ngomong
langsung saya suruh bicara dalam hati langsung saya totok(tapping) langsung bisa bangun.

James Hutabarat (Peserta Level 2 Angkatan 17)

Saya melihat EFT ini sangat powerfull. Pada kasus ada orang ingin membunuh orang saya
terapi kira-kira 5 menit, ketika ditanya apa masih ada keinginan untuk membunuh orang,
ternyata perasaan itu telah hilang.

J. Hambali (Peserta Level 2 Angkatan 17)

(Praktisi pengobatan herbal) Palembang

Saya melelakukan EFT pada diri saya sendiri dan pasien-pasien yang saya tangani. Untuk diri
sendiri EFT membuat saya lebih tenang, lebih percaya diri dalama hal saya bermain golf,
biasanya bila lawan saya sudah on terlebih dahulu di green saya sudah takut karena
taruhannya cukup besar menyebabkan saya grogi. Sekarang saya tidak pernah merasa takut
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dan khawatir lagi, saya sendiri juga jadi bisa merasa on. Dengan seorang pasien yang
mengalami sinusitis di klinik yang hanya diam saja, saya langsung totok saja(dipalembang lebih
beken disebut totok) sambil mengatakan pasrah saja, kamu santai saja, mintalah kepada Allah
yang menyembuhkan, ternyata bisa berhasil, kepalanya yang pusing langsung enak. Ketika
bermain golf saya melihat seorang ibu tua penyapu lapangan pingsan, langsung saya totok saja
sambil berdoa bersama-sama akhirnya bisa langsung bangun lalu saya beri minum teh hangat
langsung bisa jalan. Seorang ibu yang mempuyai tensi yang tinggi, kita saya totok saya
mendapat intuisi, saya tanyakan ibu apakah punya rasa dendam, ternyata betul, akhirnya saya
suruh lepaskan dendam itu, dia langsung menangis langsung saya totok, kepalanya yang
pusing akhirnya bisa sembuh dan tidak kembali lagi.

Ali Khusni (Peserta Level 2 Angkatan 17)

Saya menggunakan EFT untuk membantu Rekan Saya yang alergi kepada lele. Bila melihat
lele langsung mual. Kalau dipakasa makan langsung muntah-muntah, Alhamdulillah sembuh.
Iseng-iseng saya mencoba kepada teman kantor saya yang punya masalah percaya diri sampai
minder sekali. Saya coba terapi kurang lebih 5 menit akhirnya dia menangis tanpa tau
sebabnya karena tidak mau cerita, tapi dia merasa plong.

Lesleindary (Peserta Level 2 Angkatan 18)

Aku sudah 2 tahun tidak bersuara, Aku coba men-tapping sendiri kalau pagi iseng bangun tidur
dan sekarang sudah bersuara lagi, tadinya aku tidak bersuara kalau di telepon.
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