
LAMPIRAN PROGRAM “AURA KRISTAL MANI GAJAH”

BLOG : https://kristalmanigajah.wordpress.com

Kitab Mantra Magnetism
TIPS MANTRA PERSONAL MAGNETISM (WIBAWA & PENGASIHAN).
Berikut ini ada affirmasi bahasa jawa (mantra). Yang cukup bagus juga utk
digunakan meningkatkan kekuatan Personal Magnetism, baik digunakan secara
umum ataupun ditujukan pada terget khusus. Tips ini Terutama utk anda yang sudah
pegang Kristal Mani Gajah. Dan bagi yang belum punya Kristal Mani Gajah,
silahkan segera mendapatkan Mustika Mani Gajah yang sudah kami aktifkan dan
tingkatkan Powernya. Karena stocknya memang terbatas, maka siapa cepat dia
dapat.

MANI GAJAH, BATU AJI / MUSTIKA
Menurut saya, batu akik itu terbagi menjadi dua kategori utama :

1. Batu Hias,
Yang meliputi batu permata, semi permata, akik, dll.. Yang dinilai dari keindahan fisik dan penampilannya...

2. Batu Aji / Mustika.
Yang meliputi berbagai macam batuan yang penilaian utamanya adalah dari sisi mitosnya, khasiatnya,
powernya, dll... dan bukan keindahan fisiknya semata..

CARA MEMBUAT MINYAK MANI GAJAH
Rendam selama semalam kristal Mani Gajah anda pada media Minyak yang anda sukai, sebaiknya minyak
asli yang tidak mengandung alkohol... Namun, sebelumnya, lakukan dulu meditasi sinkronisasi sebagaimana
sudah saya tulis di dalam modul utama untuk mensinkronkan antara minyak tersebut dengan kristal mani
gajah....

Affirmasinya terserah anda... Gunakan Niat saja juga boleh...

Cara Menduplikasi Power Kristal Mani Gajah.
Letakkan mani Gajah bercampur atau menyentuh pada media yang akan ditulari Vibrasi Getaran Power
Mustika Mani Gajah, misalnya Beras, dll. Jika diperlukan gosok-gosokkan antara kedua media tersebut
sehingga saling bergesekan. Setelah itu, gunakan tekhnik Antena tachyon atau meditasi Sinkronisasi dan
niatkan Vibrasi Mustika Mani Gajah sekarang ter-Copy pada media satunya. Lakukan kurang lebih dua
sampai tiga menit. Selanjutnya media tersebut sudah mengandung Vibrasi Mustika Mani Gajah dan siap
untuk digunakan sesuai keperluan.

CARA MENGGUNAKAN MUSTIKA MANI GAJAH.
Mustika Mani Gajah itu ibarat tongkat sihirnya Harry Potter...  Sekedar sebagai senjata untuk menyalurkan kekuatan
batin yang punya.... Punya Pistol tapi kalau gak tahu cara nembaknya yo.... sama juga bohong.....

Pada umumnya, orang menggunakan Mustika Mani Gajah dengan cara disentuhkan, disenggolkan, ataupun
di colekkan ke target....

Kalau Saya lebih suka menggunakan Kekuatan Pikiran saja.. Ketika Power Mustika Mani Gajah sudah
sinkron dengan diri, maka tinggal ditembakkan saja... bahkan dari jarak jauh juga bisa, tanpa harus
menyentuh, menyenggol, dll...

Tata cara penggunaannya adalah dengan menggunakan Tekhnik Natural Trance yang sudah anda latih
melalui media Pendulum atau Audio Deep Trance Relaxation, yaitu memasuki kondisi gelombang pikiran
bawah sadar dengan media pendulum yang telah anda peroleh dari Program AURA KRISTAL MANI
GAJAH ini.



LAMPIRAN PROGRAM “AURA KRISTAL MANI GAJAH”

BLOG : https://kristalmanigajah.wordpress.com

Pertama, masuki kondisi Trance, perdalam terus hingga semkain dalam, dan setelah dirasa cukup dalam
anda memasuki kondisi Trance yang ditandai oleh pikiran yang pasif, atau terasa seperti melayang, dll.
Ucapkan affirmasi berikut ini sebagaimana tertulis dalam contoh. Dan agar affirmasi anda AMPUH ( efektif
dan efisien), maka libatkanlah seluruh kekuatan Daya Cipta, Rasa, & Karsa anda.

Ket.
 Daya Cipta = Visualisasi, Imajinasi, dll.
 Daya Rasa = Tune In atau masuk ke dalam Emosi rasa Bahagia, simpati, dan Cinta Kasih.
 Daya Karsa = Gunakan kekuatan Niat dan sugesti yang positif.

Berikut ini contoh-contoh affirmasi/sugestinya :

1. MANTRA SIR
Rapalnya sebagai berikut:
Bismillahirrohmanirrohiim, Dzat Sir Jasmani, Sami Jasmani Ingsun Rohilapi, Tut Kathut Kumalikut Dening
Aku Kabeh Wong Sabuwono Kabeh Lanang lan Wadhon, Gedhe lan Cilik Soko Kersaning Allah.

2. MANTRA OWAH GINGSIR
“Owah gingsir sifating urip, kang owah mung katresnanku manjing dadi sawiji sajiwo lan sarogo, kalayan
jiwo rogone si……. (sebutkan nama orangnya) anak turune kanjeng nabi adam, ora pisah salawase
gesang”.

3. MANTRA CETAR MEMBAHANA

GETAR LANGIT
GETAR BUMI
GETAR DIRI
SEMUA MENYATU DAN MANUNGGAL DALAM CIPTA RASA DAN KARSAKU.

GETARKU MEMBAHANA MENEMBUS SEGALA DIMENSI.

DAN DENGAN SEIZIN TUHAN, AKU KIRIM DAYA GETAR INI PADA…… (sebutkan namanya dan
visualisasikan dia hadir di hadapan anda)

Getarkan Hatinya..
Getarkan Fikirannya…
Getarkan Raganya…

………………………..kemudian sebutkan sugesti/perintah anda padanya…

Kemudian akhiri dengan ucapan Terima Kasih pada Target anda dan juga pada Tuhan.

Ket.
Dalam memberikan sugesti perintah, gunakan bahasa yang bersifat merayu, persuasive, serta berikan suatu
keuntungan/imbalan/hadiah jika dia menuruti perintah anda.

Lakukan affirmasi-affirmasi ini selama minimalnya 7 hari, waktunya sebaiknya tengah malam. Kemudian
lihat dan amati Respon Target. Jika dia sudah mulai membuka diri, maka lakukan pendekatan dengan baik.

Jika belum ada respon yang positif, ubah sugesti perintah anda sesuai dengan Feedback yang anda rasakan.
Lalu lakukan lagi selama tujuh hari.

Ingat..!!!
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Menggunakan Kekuatan Pikiran Bawah Sadar adalah suatu seni, maka buang semua ambisi anda, jadilah
orang yang lebih santai dan penuh rasa percaya diri serta yakin, bahwa pertolongan Tuhan itu dekat. Maka
semuanya akan menjadi mudah bagi anda.

Nb.
Gunakan semua ilmu ini untuk tujuan yang baik dan positif.

Apa Itu Afirmasi…?
Afirmasi (Inggris : Affirmation) atau dalam bahasa Indonesia diartikan dengan penegasan. Afirmasi mirip
seperti doa, harapan atau cita-cita, hanya saja afirmasi lebih terstruktur dibandingkan dengan doa dan lebih
spesifik.

Cita-cita atau sasaran membantu pembentukan gambaran di dalam daya pikir Anda. Mengucapkan afirmasi
adalah membuat sesuatu dengan tegas dan kokoh. Sederhananya, dasar semua afirmasi adalah pemikiran
positif. Afirmasi atau penegasan adalah pernyataan penerimaan yang digunakan diri sendiri dengan
kebebasan yang berlimpah, kemakmuran dan kedamaian. Afirmasi bisa juga merupakan kalimat-kalimat
positif atau sekelompok kalimat yang dirangkai menjadi satu. Afirmasi harus diselaraskan dengan hukum
alam. Karenanya, ini merupakan kebenaran dan harus selalu demikian. Setiap afirmasi dinyatakan dengan
keyakinan dan kepercayaan bahwa yang ditegaskan itu akan terwujud. Kalau Anda melakukan afirmasi,
Anda mengalihkan sebagian dari daya kehidupan Anda kepada afirmasi itu. Afirmasi yang digunakan
dengan benar adalah alat psikologis yang sangat kuat untuk bertumbuh.

“Kita adalah apa yang kita pikirkan”

Kadang, bahkan mungkin kita terlalu sering melakukan peremehan terhadap diri kita sebelum orang lain
melakukannya. Kita selalu membangun ketakutan, kecemasan, sebelum melakukan sesuatu. Ya! Kita terlalu
sering kalah sebelum benar-benar berperang. Yang terjadi? Kita tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang
pengecut, mudah mengalah, tidak tahan terhadap tantangan, sehingga kita benar-benar menjadi orang-orang
yang miskin pengalaman. Miskin pengalaman ini buah dari kegagalan kita dalam memenuhi syarat-syarat
kesuksesan.

Kesuksesan memiliki syarat. Sama halnya ketika anda ingin menjadi pemenang, tentu memiliki syarat yang
harus dipenuhi. Kenapa hari ini kita tidak pernah menjadi sukses atau pemenang? Jawabannya karena kita
belum memenuhi syarat yang harus dimiliki oleh seorang yang sukses dan pemenang. Lalu apa syarat-syarat
itu?

Kita memiliki kesempatan yang sama. Jika anda benar-benar ingin jadi sukses atau misalkan anda seorang
presenter dan ingin menjadi pemenang dalam presentasi, atau ingin menjadi macan podium, orator ulung,
presentator, atau public speaker yang handal, maka penuhi syaratnya. Syarat itu adalah mengikuti permainan
atau kompetisi. Anda harus “berperang”. Namun tak sekadar ikut, apalagi ikut-ikutan. Karena kesempatan
itu tidak datang dua kali. Yang harus dilakukan adalah memutuskan untuk memaksimalkan diri.
Bersungguh-sungguh dan berusaha untuk tetap konsisten dalam membangun komitmen. Dengan begitu
Anda sudah menggiring diri menjadi sukses sekaligus pemenang.

Lalu dimana korelasi antara afirmasi dan keinginan menjadi sukses? Letaknya ada pada deskripsi harfiah
yang telah saya paparkan dalam pepatah “Kita adalah seperti apa yang kita pikirkan”. Penguatan dan
penegasan itu memiliki dimensi internal dan eksternal. Apa yang harus ditegaskan. Dalam dimensi
internalnya, yang harus diafirmasi adalah tekad dan komitmen kita. Jika benar, kita ingin sukses dalam
presentasi maka yang dibangun adalah tekad untuk bersikap positif dan berkomitmen untuk menjalankan
tekad itu. Jangan sampai tekad hanya sebatas angan-angan yang miskin aplikasi. Berhentilah berceramah
tentang ragam ketakutan, mulailah melakukan sesuatu. Mulailah melakukan presentasi anda, dan tinggalkan
keraguan dan kecemasan Anda.
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Sebelum mengalahkan orang lain, pekerjaan yang paling berat yang harus Anda lakukan lebih dulu adalah
mengalahkan diri sendiri. Sumber masalah itu kerap muncul dari pikiran kita. Maka anda harus berdiri di
atas pikiran Anda dan berusahalah untuk menundukkannya. Ketika Anda telah menundukkan pikiran berarti
dimensi afirmasi internal sudah anda lakukan. Selanjutnya mentransfer afirmasi internal menjadi afirmasi
eksternal yang positif.

Setelah Anda menegaskan dan menguatkan diri bahwa Anda layak berdiri di hadapan audiens. Yang
dilakukan selanjutnya adalah mengajak audiens itu menegaskan dan menguatkan diri mereka untuk
menerima anda dengan kesederhanaan kualifikasi yang anda miliki. Sehingga terjadi relasi afirmasi positif
yang saling berbagi dan melengkapi. Anda disebut public speaker atau presentator karena anda memiliki
audiens.

Afirmasi selalu menekankan pada aspek daya jangkau pikiran. Bagaimana membentuk citra, warna, dan
karakter diri kita dengan berusaha melakukan penegasan dan penguatan diri secara positif. Anda tentu
pernah dengar tentang teori gunung salju.

Tenggelamnya Kapal Titanic disebabkan oleh kesalahan instruksi kapten kapal untuk melanggar seonggok
es yang muncul di permukaan. Ternyata, seonggok es itu memiliki bawahan yang berkali-kali lipat dari yang
tampak. Yang terjadi tentu petaka. Dalam hitungan beberapa menit, kapal mengalami benturan dahsyat dan
tenggelam.

Ya! Kita tidak ingin membicarakan tenggelamnya Titanic, namun ingin mengajak anda untuk menarik kata
kunci dari gunung es tadi. Bagian yang tampak di permukaan merupakan bagian yang terlihat. Anggap ini
adalah bagian kesadaran kita. Lalu bagian yang tak terlihat adalah alam bawah sadar yang kadang selalu
mendominasi kesaharian kita. Kaitannya dengan afirmasi adalah biasakan melakukan penekanan dan
penguatan terhadap hal-hal positif. Penekanan dan penguatan itu akan terekam di alam bawah sadar kita.
Hingga melahirkan seperangkat sikap, tingkah laku, dan kebiasaan yang positif.

Ingat!

“Kita adalah seperti yang kita pikirkan.

Mustika Mani Gajah Dua Alam
Menurut trawangan dari beberapa paranormal, Fosil mani gajah yang ada di saya termasuk Jenis Mustika Mani Gajah
Dua Alam ... Begitu kata mereka...

Dan itu sih terserah saja.... Karena fosil mani gajah satu alam ataupun sepuluh alam sekalipun, itu hanyalah sebuah
benda. Yang akan menjadi hidup dan punya power serta menjadi bermanfaat dan punya khasiat, jika ada di tangan
orang yang berilmu..

Itulah sebabnya, di dalam blog https://kristalmanigajah.wordpress.com . Kristal mani gajah saya gunakan hanya
sekedar sebagai media saja. Senjata untuk menyalurkan getaran kekuatan batin dari orang yang memilikinya. Dan
oleh sebab itu pula, fokusnya adalah melatih manusianya.

Mengenai adanya Khodam Alami ataupun Getaran Power semula jadi yang ada di dalam suatu benda mustika seperti
yang ada di Mustika Mani Gajah. Semua itu juga tergantung kepada sang tuan yang memiliki benda mustika
tersebut. Jika sang Tuan tidak berilmu, maka semua itu tidak ada gunanya.

Pada umumnya, orang lebih fokus pada berbagai macam Test untuk menguji keaslian Mustika Mani Gajah. Dan lupa
bahwa walaupun suatu benda Mustika telah lulus dari berbagai Macam Test yang ada, hal itu tidak serta merta akan
membuat orang yang memilikinya dapat memanfaatkan berbagai Tuah dan khasiat dari benda mustika tersebut. Jika
tanpa disertai dengan keilmuannya
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Dari berbagai Test Keaslian Mustika Mani Gajah tersebut kemudian muncul definisi adanya Mustika Mani Gajah satu
alam dan Mustika Mani Gajah Dua Alam yang mana istilah ini dipopulerkan oleh para dukun dan bomoh
(Paranormal).

Sesungguhnya, untuk mengetahui keaslian Fosil Mani Gajah itu tidak perlu test apapun. Karena Karakter Fosil Mani
Gajah (FMG) yang asli ketika masih dalam bentuk Raw Material (Rough Fosil Mani Gajah) dari alam. Itu mempunyai
karakter yang khas dan unik serta tidak ada batu lain di bumi ini yang mempunyai karakter sama persis seperti itu.
Hanya Fosil Mani Gajah, yang punya ciri khas seperti itu.

Silahkah lihat-lihat stock Rough Fosil Mani Gajah koleksi saya di sini https://www.facebook.com/pages/Mani-
Gajah/1404295273133245 untuk mengetahui dan mengenali karakternya. Dengan mengenali Karakter Mustika Mani
Gajah yang masih dalam bentuk mentahnya, maka anda akan dapat mengenali mana Mustika Mani Gajah Yang Asli
dan mana Mustika Mani Gajah yang palsu.

Dan sesungguhnya Rough FMG di alam itu tidak mengenal adanya pembagian menjadi Mani Gajah satu alam dan
mani gajah dua alam. Karena yang disebut Mustika Fosil Mani Gajah, ya hanya itu dan hanya seperti itu yang ada.

Istilah Mustika Mani Gajah satu alam dan dua alam itu baru ada ketika FMG tersebut sudah berada di tangan Dukun
/ bomoh. Yang mana sebenarnya semua itu terkait dengan trick para dukun dalam memasukkan ilmu batin kepada
para konsumennya. Yang dibagi menjadi dua peringkat / level keilmuan. Yaitu :

1. Peringkat satu diberi Nama Ilmu Mustika Mani Gajah Satu Alam.
2. Peringkat dua diberi nama Ilmu Mustika Mani Gajah Dua Alam.

Yang mana di dalam Program Aura Kristal Mani Gajah, kami tidak hanya memberikan Level keilmuan sampai dua
peringkat saja, tetapi bahkan sampai peringkat ke lima belas dan bahkan tidak terhingga ~ Unlimited Power ~ dengan
Metode Quantum Antena Tachyon.

Sedangkan mengenai test-test yang dilakukan, itu sebenarnya tidak ada kaitannya dengan keaslian ataupun jenis
Fosil Mani Gajah (satu alam / dua alam) dan juga tidak ada hubungannya dengan bagaimana khasiat FMG tersebut
dapat dimanfaatkan untuk tujuan yang diharapkan.

Dalam hal ini, beberapa dukun/bomoh bahkan menggunakan Trick ilmu sulap / Silap Mata dalam melakukan Test.
Misalnya dengan memasukkan magnet ke dalam kayu (batang korek api) yang digunakan. Atau menggunakan
Gimmick (Alat Sulap) yang lain, untuk memunculkan efek WOW kepada yang melihat demo test tersebut.

Jika anda ingin memiliki Mustika Fosil Mani Gajah yang asli, maka dapatkanlah dari orang yang mempunyai Rough
Fosil Mani Gajah Yang asli, dan yang mampu memberikan keilmuan untuk menggunakannya. Karena yang terpenting
adalah bagaimana Mustika ini bermanfaat buat anda, dan bukan sekedar dapat dibuat sebagai  hiburan demo Test
‘ala Tukang Sulap pinggir jalan.

Sekian lampiran singkat mengenai Mustika Mani Gajah  ini. Semoga bermanfaat.

SALAM

EDI SUGIANTO
Founder NAQS DNA Institute.
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Program Aura Kristal Fosil Mani Gajah
Paket Program berisi :

1. Kristal mani Gajah (Sesuai Pilihan anda)
2. Modul Manual Panduan Versi Cetak.
3. DVD File yang berisi Audio Rileksasi, Video, eBook, dll.

Maaf..!!! Stock terbatas. Harap Konfirmasi dulu sebelum order untuk mengetahui ketersediaan
stock. Dan mengetahui Format Harga terbaru, karena Harga sewaktu-waktu bisa segera naik.

NAQS DNA INSTITUTE OF QUANTUM MIND TECHNOLOGY
Pusat Pelatihan Hipnosis, Hipnoterapi, Quantum Mind Technology,

Quantum Healing, Magnetism, Reiki Sufi, NLP, dll.

Founder NAQS DNA Institute
WWW.NAQSDNA.COM

Alamat Kantor :
SOHO, Jl. Ketintang Baru III No. 79, Surabaya

Alamat Rumah :
Desa Sekapuk Rt: 02 / Rw : 01 No. 16
Kecamatan Ujung Pangkah – Kabupaten Gresik
Jawa Timur – Indonesia
Kode Pos 61154

Home : (031) 394 05 77
SMS/WhatsApp : 081 231 649 477
HP : 0822 3458 3577
PIN BB : 7ccd0ca5
Fax. : (031) 8270653
email : sugianto.edi@gmail.com
FB : https://www.facebook.com/haryopanuntun


