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Program Aura Kristal Fosil Mani Gajah
Aura Kristal Fosil Mani Gajah adalah suatu program Pelatihan pendaya gunaan Potensi Pikiran
Bawah sadar yang menggunakan media Kristal Fosil Mani Gajah sebagai salah satu media untuk
berlatih Koneksi kesadaran di Level Kesadaran Quantum.

Dibalik permukaan dari kesadaran kita, ada sebuah dunia vibrasi yang sangat luas. Sama seperti
kumbang air yang sibuk meluncur dengan gesit kesana kemari diatas permukaan air danau, kita
sering kali tidak menyadari dunia yang sangat luas yang terletak dibalik persepsi kita sehari-hari ini.

Dalam penelitian Fisika Quantum ternyata telah terbukti bahwa alam semesta dan seisinya ini
termasuk diri kita, hakikatnya adalah energi saja. Dan keterpisahan di antara kita sesungguhnya
hanyalah Ilusi materi belaka, karena di alam energi, kita semua sesungguhnya adalah saling
terhubung dan saling terkoneksi.

Dan dengan Program Aura Kristal Fosil Mani Gajah, Kami dari NAQS DNA hanya membantu anda
untuk menemukan kembali bakat anda yang hilang tersebut. Kami menuntun anda untuk
mengaktifkan DNA anda sendiri. Karena sesungguhnya anda adalah Makhluk Mulia Yang Luar
Biasa.

Mustika Mani Gajah sudah dikenal sejak zaman dahulu sebagai media alami yang dapat digunakan
untuk meningkatkan Vibrasi getaran Personal Magnetisme diri. Baik untuk pengasihan, pelarisan,
kharisma, dll. Namun sayangnya, tidak semua orang yang mempunyai Mustika Mani Gajah
mendapat manfaat dari Mustika yang dimilikinya.

Dan hal itu tentu saja dapat dimaklumi, karena diluaran sana, banyak beredar Fosil Mani Gajah Palsu
ataupun Asli namun kosongan atau belum aktif Powernya dan juga banyak Seller yang hanya bersifat
sebagai pedagang. Artinya, hanya sekedar sebagai penjual barang dan setelah transaksi terjadi. Maka
soal selanjutnya sudah lagi tidaK ada urusan.

Mustika Mani gajah secara alami memang sudah mempunya Potensi Getaran Alam yang dahsyat,
namun semua itu baru hanya berupa potensi, yang hanya dapat digunakan dengan cara-cara tertentu,
sebagaimana yang nantinya anda dapatkan ketika anda mengikuti program Aura Kristal Fosil Mani
Gajah dari kami.

Tidak semua orang dapat memanfaatkan Potensi yang sudah dianugrahkan Tuhan ke dalam dirinya
dan juga yang ada di alam semesta ini. Untuk itulah Program ini hadir untuk membantu anda
mengaktifkan Daya-Daya Luar Biasa yang sudah ada di dalam diri kita dan alam semesta ini.

Dan berbeda dengan sistem di tempat lain, kami menawarkan Kristal Fosil Mani Gajah ini sekaligus
dengan Paket Program pelatihannya. Sehingga anda memperoleh pelayanan secara menyeluruh dan
tuntas dari tangan ahlinya.

Materi Pelatihan yang anda dapatkan dalam Program ini adalah :

1. Program Pelatihan Potensi kekuatan pikiran bawah sadar dengan media kristal Mani Gajah
yang dapat digunakan untuk : Pengasihan, puter giling, pelarisan, Money Magnet,
mengharmoniskan hubungan, dll.

2. Audio panduan Terapi “Aura Kemakmuran” untuk membersihkan aura gelap, sengkala, nasib
sial, dll. Serta untuk meningkatkan Aura Pesugihan.
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3. Panduan Meditasi “Deep Trance Relaxation”, cara mudah mengakses gelombang otak Alpha
Theta untuk berbagai tujuan.

SUPER BONUS :
Gratis Konsultasi jarak jauh/dekat selama beberapa sesi bersama Founder NAQS DNA Institute
terkait dengan Program Aura Kristal Mani Gajah yang anda ikuti. Perlu anda ketahui, bahwa tarif
pelayanan Terapi & Konsultasi di Klinik NAQS DNA adalah sebesar Rp. 2.000.000,- per sesi
(Sekitar satu sampai tiga jam). Namun, jika anda mengikuti program ini, anda memperoleh layanan
gratis konsultasi & Terapi bersama kami untuk beberapa sesi.

Nb. Harap SMS dulu sebelum berkonsultasi.

Syarat & Ketentuan mengikuti Program Aura Kristal Mani Gajah :

1. Ikhlas ketika mengeluarkan mahar untuk paket program ini.
2. Pelajari dan praktekkan modul panduan yang kami berikan dengan sebaik-baiknya sebelum

menggunakan media dari kami.
3. Anda sepenuhnya menyadari bahwa Program ini hanyalah sekedar Ikhtiar, sedangkan

hasilnya tetaplah di tangan Tuhan Yang Maha Kuasa.
4. Untuk mendapatkan hasil yang terbaik, munculkan sifat yang sabar, mudah memaafkan,

ikhlas, legowo, penuh simpati, empati, ramah, dan manis dalam berkata-kata selama anda
mengunakan media ini.

5. Syarat untuk dapat menggunakan media dari kami adalah adanya keyakinan, oleh sebab itu
Barang yang sudah dibeli, tidak dapat dikembalikan dengan alasan apapun saja. Dan mahar
yang sudah diberikan juga tidak dapat diminta kembali dengan alasan apapun saja, oleh sebab
itu, pelajari baik-baik program ini sebelum anda memutuskan untuk mengikutinya. Jika
keraguan masih merajai hati dan pikiran anda, jangan ikuti program ini, namun jika anda
memutuskan untuk tetap mengikuti Program dari kami, itu artinya anda telah menyetujui
semua syarat dan ketentuan yang berlaku di dalam program ini.

TERIMA KASIH

Getar Mustika Mani Gajah
Salah satu kelebihan dari mengikuti Program Aura Kristal Mani Gajah ini adalah adanya pembelajaran untuk
menduplikasi atau menularkan Daya Kuasa (Power) dari Mustika Mani Gajah ke media yang lainnya. Seperti
minyak, beras, air, atau apapun saja. Sehingga media atau sarana yang lain tersebut juga mempunyai daya
kuasa atau Vibrasi sebagaimana Mustika Mani gajah itu sendiri. Sebagaimana dikisahkan oleh salah satu
peserta di bawah ini :

GETARAN MUSTIKA MANI GAJAH.
Tanya : Assalamu alaikum,,, selmat malam pak edi, saya sudah bereksperimen membuat minyak
mani gajah sesuai petunjuk dan kepahaman saya, sgala ketidak pahaman saya dalam memahami
petunjuk saya pasrahkan kepada Alloh, setelah selesai pembuatan lalu saya cek dengan kepekan
tangan, dan saya merasakan getaran energi yang sangat besar dari minyak, getaranya sama persis
dengan yang ada di liontin mani gajah, dan setiap kali melakukan meditasi tangan saya semakin peka
terhadap energi pak. Kenapa bisa bgitu ya pak? Trmksh. (Dari Musoim - Purbalingga, Jawa Tengah)

Jawab : Wa'alaikum salam. Kepekaan semakin cepat meningkat karena seringnya berlatih dengan
media yang memancarkan power getaran tingkat tinggi.
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Salah satu media yang sudah dikenal umum sebagai media duplikasi Power Mustika Mani Gajah adalah
Minyak Mustika Mani Gajah. Yang mana, secara tradisional Minyak Mustika Mani Gajah ini tentu saja
menggunakan media yang khusus dan juga memerlukan ritual yang khusus pula. Yang meliputi penggunaan
Minyak dari kelapa Tunggal, Kapas Siluman, dan juga emas atau serbuk emas sebagai makanannya. Yang
kemudian diberi ritual dengan cara disinarkan di bawah sinar Bulan Purnama selama dua jam atau dipendam
di dalam tanah selama 40 hari.

Namun seiring dengan perkembangan ilmu dan technology modern yang juga di ikuti oleh perkembangan
ilmu-ilmu metafisika modern yang di awali dengan ditemukannnya Teori Fisika Quantum. Maka kita juga
bisa melakukan ritual duplikasi Power Mustika Mani Gajah ini dengan cara yang lebih mudah namun
mempunyai Power yang dapat menyamai metode tradisional.

Program keilmuan Aura Kristal Mani Gajah ini saya formulasikan dari keilmuan Metafisika Modern yang
dipadu dengan ilmu-ilmu Mind Technology untuk mendaya gunakan Kekuatan Pikiran Bawah sadar dan juga
energy Kuantum dari alam semesta.

Oleh karena itu, jika anda menginginkan memperoleh manfaat yang maksimal dari program ini. Bukalah hati
dan pikiran anda untuk menerima pendekatan baru yang kami berikan ini. Karena pendekatan yang kami
lakukan ini adalah suatu pendekatan yang sudah  terbukti dan sudah teruji daya khasiat dan manfaatnya.

Sudah bertahun-tahun saya memperkenalkan pendekatan baru dalam memanfaatkan Daya Kuasa alami
Mustika Mani Gajah ini, dan sudah ratusan dan bahkan ribuan orang yang telah membuktikan khasiat dan
manfaatnya. Sekarang giliran anda untuk membuktikannya dalam kehidupan anda sendiri.

Ikhlas terima metode saya. Baca dengan baik modulnya, dengar dan lihat video panduannya. Lalu praktekkan
materi pelajaran tersebut dengan sebaik-baiknya. Insya Allah dan dengan seizin Allah swt, anda akan
memperoleh manfaat yang besar dari program ini.

Semoga Program Aura Kristal Mani Gajah ini memberikan manfaat yang besar bagi anda, dan dapat menjadi
sarana bagi anda dalam meraih impian-impian anda selama ini. Demi kebaikan dan kesuksesan anda di dunia
juga di akherat nanti.

SALAM SUKSES UNTUK ANDA SEMUA

Minyak Mustika Mani Gajah
Mengingat banyaknya request yang meminta dibuatkan sarana untuk membuka Aura, membersihkan
energy block (Sengkolo/Aura Gelap) yang menjadikan hidup penuh kesialan dan hambatan,
sehingga aura menjadi semakin bersih dan cemerlang dan memperbesar getar magnetism daya
pesona dan kharisma diri, dll. Via media minyak Mustika Mani Gajah..

Maka, Insya Allah nanti akan saya luncurkan MINYAK MUSTIKA MANI GAJAH ++ (Minyak
Mustika Mani Gajah Super) yang saya formulasikan dari intisari Power Kuasa Alam Mustika Fosil
Mani Gajah dan Mustika Fosil Getah Pohon purba.

Minyak Mustika Mani Gajah ++ ini sangat kuat daya kuasanya untuk menarik dan mengunci siapa
saja dan apa saja yang di inginkan, karena memang mengandung kekuatan gabungan dari berbagai
kekuatan Kuasa Alam Semula Jadi yang bersifat menarik dan mengunci, Maka siapa saja yang sudah
terkena tuah dari apuah Minyak ini, tidak akan lepas (sulit untuk lepas), kecuali yang punya minyak
ini yang berniat melepaskanya.
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Inti dari apuah Minyak Mustika Mani Gajah Super adalah sebagai PEMIKAT, PENGIKAT, &
PENGUNCI.

Diantara Tuah Minyak Mustika Mani Gajah Super untuk keperluan umum adalah :

1. Meningkatkan Getaran Daya Tarik alami diri baik dalam hubungan dengan manusia ataupun
dalam urusan kerejekian, nasib baik, Hoki, keberuntungan, dll.

2. Buka Aura dan Membuat Aura semakin cemerlang.
3. Manfaat Pelet, Mahabbah, Pengasihan khusus dan umum.
4. Memudahkan dalam pergaulan, disukai banyak orang, dll.
5. Meningkatkan Rasa Percaya Diri, Kharisma, wibawa, & Aura Pesona.
6. Anti Pelecehan, karena anda menjadi lebih disukai dan dihormati oleh orang lain.
7. Meningkatkan keberanian & kelancaran dalam berbicara Baik ketika menghadapi seseorang

atau ketika menghadapi orang banyak.
8. Pengaruh Daya Getarnya dapat Melunakan hati atasan, bawahan, rekan kerja, Klien,

Customer, Konsumen, pelanggan, dll. sehingga nurut dan manut serta mudah untuk
mendapatkan kepercayaan.

9. Menyatukan dan mendamaikan perselisihan antara dua orang atau lebih demi kebaikan.
10. Anti perceraian & Perselingkuhan dan mengharmoniskan rumah tangga.
11. Mengunci pasangan agar tidak berpaling dan mengikat kesetiaan pasangan.
12. Sangat ampuh untuk mengunci pasangan yang suka selingkuh, dibikin kapok dan jadi betah

dirumah. Dan makin sayang serta lengket.
13. Mengikat/ Mengunci siapa saja yang di inginkan baik pasangan maupun tamu atau istri muda,

istri simpanan, suami hidung belang dan sebagainya dengan kekuatan tingkat tinggi.
14. Bagi para pedagang, langganan menjadi enggan berpaling kepada penjual lain karena

terkunci dengan Tuah Pamor Minyak ini.
15. Pasangan akan tunduk takluk nurut lengket patuh pada anda.
16. Mengunci pasangan tingkat tinggi & siapa saja yang anda inginkan.
17. Banyak lawan jenis akan lengket ingin selalu dekat dengan anda.
18. Sangat cocok dipakai oleh Biduan, Gadis Malam, SPG, Trainer, Motivator, Public Speaker,

Tokoh Masyarakat, dll yang selalu berhubungan dengan orang banyak, juga cocok sekali jika
menggunakan Minyak ini.
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19. Aura Imut-imut, Awet muda, menarik siapa saja yang memandang akan terpengaruh dengan
Tuah Minyak ini.

20. Memudahkan dalam urusan hubungan asmara / percintaan.
21. Money Magnet, menarik duit agar berlimpah datang, memudahkan rejeki, pelarisan, dll.
22. Lumbung Padi, membuat duit yang masuk semakin berlimpah dan ngumpul alias tidak

mudah habis.
23. Dll….

Dan tentu saja, soal manfaat Tuah ini kembali kepada keyakinan anda masing-masing. Karena segala
sesuatu dapat dimungkinkan untuk terjadi jika anda mempunyai cukup keyakinan serta Niat, Tekad,
ketulusan, keikhlasan, dan kepasrahan. Dan sarana yang kami berikan ini hanyalah sekedar media
ikhtiar batin yang tentu saja hanya akan dapat terjadi jika Tuhan mengizinkannya. Oleh sebab itu,
selaraskanlah diri anda sesuai dengan agama dan keyakinan anda masing-masing saat menggunakan
media Minyak Mustika Mani Gajah Super ini. Karena bukan Minyak Mustika Mani Gajah Super ini
yang dapat membuat tujuan anda tercapai, tetapi berkat pertolongan Tuhan semata, maka semua itu
dapat terjadi.

Cara penggunaan Minyak Mustika Mani Gajah Super cukup mudah, tinggal di oles di telapak
tangan, dahi, dan bibir. Setiap diperlukan. Atau dicampurkan sedikit di minyak wangi yang
digunakan sehari-hari.

Minyak Mustika Mani Gajah Super ini berbahan dasar Minyak Zaitun Murni Plus ramuan-ramuan
rahasia lainnya yang tidak berbau khusus, sehingga aman dan nyaman untuk digunakan. Tanpa takut
ketahuan sedang pake minyak mahabbah/pengasihan.

Mani Gajah Memicu Aktifnya Hormon Cinta Kasih
Pernahkah anda mendengar, melihat, atau bahkan mengalami sendiri mungkin, ada seseorang laki -
laki sebut saja si-A bertemu dengan seorang perempuan [sebut saja si-B], mereka ini baru pertama
kali bertemu dan berkenalan. Namun ajaibnya dalam sekejap saja si-B merasa "nyaman" dengan si-A
dan nempel banget dengan si A..

Seusai mereka berpisah, Kemudian si-B bertemu dengan salah satu sahabat dekatnya dan bercerita
dengan sedemikian hebohnya mengenai si A, dan si sahabatnya tadi nanyain kenapa si-B bisa
"nempel" banget sama si-A. Lalu apa jawab si-B...? Dia cuma njawab "Nggak tau, pokoknya aku
seneng banget deket sama dia"

Dan sekarang bayangkan, bagaimana jika anda adalah si A. Dan kemanapun anda bergerak serta
berinteraksi dengan orang lain. Semua orang itu merasa NYAMAN dengan anda...? Luar Biasa
bukan..? Karena ketika semua orang yang anda ajak berinteraksi merasa nyaman dengan kehadiran
anda. Maka anda akan dapat dengan sangat mudah memperoleh kepercayaan dari orang lain,
sehingga apapun yang menjadi tujuan komunikasi anda dengan orang tersebut akan menjadi sangat
efektif dan memperoleh hasil sesuai dengan yang anda harapkan.

Dan semua yang terjadi itu bukanlah sesuatu yang gaib, mistik, dll.. Karena para peneliti telah
menemukan adanya Hormon Feromone yang diduga menjadi salah satu sebab mengapa seseorang
bisa merasa nyaman ketika ada di sekitar kita.

Feromon adalah sejenis zat kimia yang berfungsi untuk merangsang dan memiliki daya pikat seksual
pada jantan maupun betina. Zat ini merupakan salah satu substansi zat kimiawi yang diproduksi
tubuh untuk kebanyakan jenis mamalia, termasuk manusia. Feromon dianggap sebagai bentuk
komunikasi paling primitif sejak dulu, termasuk pada hewan.
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Istilah feromon (pheromone) berasal dari bahasa Yunani yaitu phero yang artinya “pembawa” dan
mone “sensasi”. Senyawa feromon sendiri didefinisikan sebagai suatu subtansi kimia yang berasal
dari kelenjar endokrin dan digunakan oleh mahluk hidup untuk mengenali sesama jenis, individu
lain, kelompok, dan untuk membantu proses reproduksi.

Senyawa feromon pada manusia terutama dihasilkan oleh kalenjar endokrin pada ketiak, wajah (pada
telinga, hidung, dan mulut), kulit, dan kemaluan dan akan aktif apabila yang bersangkutan telah
cukup umur (baligh). Sifat dari senyawa feromon sendiri adalah tidak dapat dilihat oleh mata, volatil
(mudah menguap), tidak dapat diukur, tetapi ada dan dapat dirasakan oleh manusia.

Senyawa feromon ini biasa dikeluarkan oleh tubuh saat sedang berkeringat dan dapat tertahan dalam
pakaian yang kita gunakan. Menurut para peneliti dan psikolog, senyawa feromon dapat
mempengaruhi hormon-hormon dalam tubuh terutama otak kecil manusia dan diklaim mempunyai
andil dalam menimbulkan rasa ketertarikan manusia pada manusia yang lain, baik itu perasaan cinta,
suka, gairah seksual, siklus haid, atau bahkan saat memilih mana orang yang dapat dijadikan teman
yang cocok.

Cara Kerja Feromon, Si Hormon Cinta
Senyawa feromon dapat menimbulkan rasa ketertarikan antara dua orang berlainan jenis dengan
bekerja layaknya inisiator/pemicu dalam reaksi-reaksi kimia. Prosesnya adalah ketika dua orang
berdekatan dan bertatapan mata, maka feromon yang tidak kasat mata dan volatil ini, akan tercium
oleh organ tubuh manusia yang paling sensitif yaitu Vomeronasalorgan (VNO) yaitu organ dalam
lubang hidung yang mempunyai kepekaan ribuan kali lebih besar daripada indera penciuman. Organ
VNO ini terhubung dengan hipotalamus pada bagian tengah otak melalui jaringan-jaringan syaraf.

Setiap feromon berhembus dari tubuh, maka senyawa ini akan tercium oleh VNO dan selanjutnya
sinyal ini akan diteruskan ke hipotalamus (yang mengatur emosi manusia) agar memberikan
respon/tanggapan.

Tanpa perlu menunggu lama hanya dalam sepersepuluh ribu detik saja, maka akan ada respon dari
otak melalui perubahan psikologis tubuh manusia baik itu perubahan pada detak jantung (berdetak
lebih kencang), pernafasan (beraturan atau tidak), temperatur tubuh (panas dingin), nafsu,
peningkatan pada kalenjar hormon baik itu kalenjar keringat, dan kerja dari produksi hormon
testoteron (pada laki-laki) atau hormon esterogen (pada wanita).

Sampai di sini, sudahkah anda memperoleh pencerahan. Mengapa dalam keilmuan Nusantara yang
berfungsi sebagai Kekuatan Pengasih atau daya tarik, biasanya menggunakan benda-benda yang ada
hubungannya dengan Organ Sex... Misalnya, Darah Haid untuk Ilmu Pelet Hitam, Celana Dalam
untuk pelaris makanan, dll....???

Selain feromon , terdapat juga beberapa hormon yang berkaitan dengan perasaan nyaman ataupun
obsesif, seperti oksitosin, endorfin, dan serotonin.

Sementara penelitian dilanjutkan tentang kerja otak, hasilnya kadang-kadang mengejutkan. Kita tahu
bahwa hewan memberi sinyal satu sama lain melalui bau, dan sekarang studi mulai menunjukkan
bahwa hal yang sama mungkin berlaku pada manusia. Dan Ada industri besar berpusat di sekitar
bau, termasuk produk-produk seperti parfum, sabun, shampoo, deodoran, dan "minyak esensial"
yang digunakan dalam aromaterapi. Dengan temuan saat ini mengenai feromon, orang sekarang
membeli produk yang mengandung feromon untuk meningkatkan daya tarik seksual mereka.
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Setelah anda membaca sekilas ulasan mengenai Feromon, tentu anda sekarang sudah semakin
memahami, mengapa si A mempunyai Daya Kharisma yang begitu luar biasa sehingga membuat si B
merasa nyaman berada di dekatnya, padahal mereka baru saja berjumpa dan berkenalan.

Lalu apa kaitan itu semuanya dengan Kristal Fosil Mani Gajah...???

Sebagaimana sudah diketahui bersama bahwa salah satu ciri khas dari Fosil Mani Gajah adalah
mempunyai aroma khas berupa bau amis ketika Kristal Fosil Mani Gajah tersebut digosok-gosok
dengan tangan. Bau amis ini bersifat samar dan sangat halus, sehingga kita perlu mendekatkan ujung
hidung kita ke Kristal Fosil Mani Gajah agar dapat menciumnya dengan lebih jelas. Dan bahkan,
untuk beberapa orang yang indra penciumannya kurang peka, maka bau amis ini akan tidak
terdeteksi olehnya.

Nah, bau khas yang bersifat samar inilah yang saya curigai merupakan salah satu pemicu mengapa
beberapa hormon yang berkaitan dengan perasaan nyaman dan obsesif menjadi lebih aktif daripada
biasanya.

Mungkin inilah penjelasan ilmiahnya, mengapa seseorang yang mengenakan Kristal Fosil Mani
Gajah sebagai asesoris di tubuhnya menjadi seseorang yang mempunyai Daya Pikat, Pesona, dan
Kharisma luar biasa sehingga siapapun saja akan merasa nyaman jika berada bersamanya. Dengan
kata lain, Kristal Fosil Mani Gajah Memicu Aktifnya Hormon Cinta Kasih yang ada di dalam diri
manusia.

Yang mana, kekuatan Daya Tarik, Daya Pikat, Daya Pesona, Kharisma, dll. ini akan menjadi
semakin kuat berjuta kali lipat dan mempunyai efek yang siginifikan hasilnya, ketika si pemakai
menggunakan Energi Kesadarannya untuk secara sadar mendaya gunakan Potensi Alami yang sudah
ada di dalam dirinya dan juga yang sudah ada di dalam Media Kristal Fosil Mani Gajah ini demi
kebaikan serta kemajuan dirinya.

Rahasia Ilmu Pelet/Pengasihan Super Ampuh
Kekuatan Ilmu Pelet sesungguhnya ada di dalam dimensi kesadaran pikiran anda, itulah kekuatan
ilmu pelet yang sejati. dan untuk mengoptimalkan kekuatan pelet ini. Anda cukup mengenali cara
kerja pikiran anda. Untuk kemudian mengaktifkan DNA Pelet yang sudah ada di dalam kesadaran
diri anda.

Cukup sederhana bukan...??

Sebuah rahasia yang sangat sederhana, dan karena saking sederhananya. Justru luput dari perhatian
dan pandangan banyak orang. Sehingga mereka mengabaikan dan tidak menggunakannya. Mereka
sibuk mencari kekuatan dari luar diri. Mengkoleksi berbagai jimat Ilmu Pelet. Mulai jimat yang
maharnya murah hingga yang milyaran rupiah.

Namun, sayang.. Semua harapan mereka menjadi kandas, walaupun sudah milyaran rupiah mereka
habiskan. Karena tidak mengetahui dan memahami Prinsip-prinsip keilmuan yang saya jelaskan
dalam tulisan  ini.

PRINSIP PERTAMA : KEKUATAN PIKIRAN BAWAH SADAR

Sahabat…
Ilmu Pelet Super Ampuh itu sesungguhnya bersumber dari dalam pikiran anda sendiri. Bukan di
mana-mana. Sekali lagi saya tegaskan ADA DI KESADARAN  PIKIRAN ANDA sendiri.
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Azimat hanyalah benda alam yang diprogram. Programmernya adalah Manusia. Kita tidak bisa
berharap mukjijat untuk datang dari benda. Azas spiritual nomor satu dan universal, mukjijat datang
dari pikiran manusia. Tepatnya bersumber dari PIKIRAN BAWAH SADAR Manusia yang
merupakan pintu menuju Hati Nurani, yang mana hati merupakan cermin dari Cahaya Ilahi.

Pikiran Bawah Sadar adalah jembatan atau Pintu menuju Qolbu, sedangkan Qolbu adalah media
untuk terhubung dengan Allah swt, maka yang mengabulkan Doa, Affirmasi, Mantra, ataupun
sugesti bukanlah kita manusia, tetapi Allah swt.. Itulah sebabnya banyak keajaiban yang dapat terjadi
jika kita mendayagunakan Kekuatan Pikiran Bawah Sadar kita dengan sebaik-baiknya.

Namun, bagi yang pikiran bawah sadarnya tidak terkawal dengan baik. Maka bukannya keajaiban
hidup yang sering mereka alami, tetapi musibah, sakit, dan juga derita yang akan sering mendera
kehidupannya. Karena Pikiran bawah sadarnya lebih di dominasi oleh pikiran yang negatif, sehingga
Cahaya Qolbu menjadi gelap dan terputus koneksinya dengan Cahaya Rahmat Allah swt.

Segala macam benda serta Pusaka, semua itu hakikatnyalah hanya sekedar alat saja. Alat atau senjata
untuk menjadi pemancar bagi kekuatan Pikiran Bawah sadar anda sendiri.

Yang membedakan manusia modern dengan manusia tradisional, serta antara seorang Professional
dan yang tidak Professional adalah terletak pada alat yang digunakannya. Silahkan perhatikan
sekeliling anda, dan bandingkan orang yang mempunyai profesi yang sama namun berbeda
nasibnya.

Misalnya tukang masak di kedai kecil dengan koki restoran. Selain keahlian dan ilmu memasak yang
mereka miliki. Bukankah alat-alat masak yang ada di Restoran berbintang berbeda dengan alat
masak yang ada di kedai sederhana bukan..?

Silahkan perhatikan lagi dan silahkan cermati kehidupan manusia yang punya pekerjaan yang sama
namun berbeda jauh nasibnya. Dan lihatlah dengan teliti apa yang menjadi pembeda yang
membedakan mereka. Insya Allah anda akan menemukan realita, bahwa alat yang mereka gunakan
itulah yang menjadi pembeda.

Demikian juga mengenai penggunaan media benda-benda tertentu sebagai pusaka, semua itu
hanyalah sekedar alat saja. Alat seseorang yang telah memiliki ilmu dalam mendaya gunakan ilmu
yang dimilikinya. Sekedar sebagai senjata pemncar bagi kekuatan batin yang ada di dalam diri
mereka sendiri.

Itulah sebabnya, selain anda menerima  media Kristal Mani Gajah. Anda juga kami berikan modul
pelatihan untuk mendaya gunakan kekuatan batin atau kekuatan pikiran bawah sadar anda.

Bukankah tidak ada gunanya anda memegang pedang jika anda tidak mahir dalam menggunakan
pedang anda bukan…?

Sumber Kakuatan itu sesungguhnya adalah berada di dalam Batin anda, sedangkan Media Mustika  Fosil
Mani Gajah ini hanyalah sekedar alat dan senjata saja. Pemahaman seperti ini mudah saja untuk dijelaskan.

Pertama, kita ketahui dalam sains modern tentang pikiran dan otak, bahwa pikiran atau otak manusia
memancaran gelombang energi dengan potensi tinggi dan terkuat di alam semesta. Gelombang energi ini
yang akan membuahkan sistem kejiwaan seseorang yang juga merasuk serta menyatu dengan diri kita. Dari
energi yang dimiliki manusia inilah pada dasarnya yang ditransfer ke obyek lain berupa apapun itu tanpa
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dibatasi ruang dan waktu; misalkan kepada orang juga, binatang, termasuk juga keris, rajah, akik, gelang, dll.
Didukung pula dengan dasar kekuatan bathin dan pikiran seseorang, maka gelombang energi yang ditransfer
juga akan tampak semakin besar.

Kedua, semua benda juga memiliki gelombang frekuensi energi tertentu yang dapat diketahui oleh kita baik
secara langsung maupun tidak. Frekuensi energi ini biasanya disebut “aura”. Pada diri manusia juga memiliki
aura bahkan jauh lebih besar kekuatannya bila dibandingkan dengan benda-benda lain di alam semesta. Dan
kekuatannya juga bersifat aktif dapat dikontrol oleh pemiliknya, sedangkan benda lain, sifat energi (aura)
yang dimilikinya bersifat pasif dan statis. Hal ini karena tingkat optimalisasi makhluk tertinggi adalah
manusia, sedangkan banda-benda (red_makhluk) lain satu tingkat di bawah manusia dan seterusnya ke
bawah.

Ketiga, adanya resonansi yang terjadi antara energi benda dengan energi yang dipancarkan dari pikiran
seseorang, yang akhirnya membuahkan energi baru yang memiliki efek nyata. Pandangan semacam ini
berawal dari bukti ilmiah bahwa semua materi yang ada di alam semesta ini dapat terpengaruh oleh daya
energi yang ditimbulkan dari pikiran dan persaan seseorang. Misalkan air, air merupakan materi di alam
semesta yang memiliki kapasitas paling tinggi yang mudah dipengaruhi oleh pikiran dan perasaan manusia.

Anda pernah tahu penelitian yang dilakukan orang Jepang? Dr. Imoto yang menemukan mutiara air dalam
ukuran mikro, di mana air tersebut setelah diberikan sugesti berupa doa-doa atau kata-kata positif. Akhirnya
air tersebut sangat berbeda sebelum dan sesudah diberi kata-kata positif. Hal ini telah menunjukkan dengan
sangat kuat bahwa air adalah benda yang sangat responsif kepada apapun yang terjadi pada lingkungannya.

Jika lingkungannya jelek maka komposisi dan zat yang dikandungnya akan mengikuti jelek. Sebaliknya,
apabila lingkungannya baik maka kondisi zat dan komposisinya berubah seperti itu pula. Gambar di bawah
ini adalah air yang molekulnya telah berubah bentuk dari molekul air biasa ke molekul mutiara air yang
sangat indah. Coba anda perhatikan dengan seksama !!!

Ini bukanlah rekayasa. Gambar di atas merupakan eksperiment air yang dilakukan Dr. Masaru Imoto dari
Jepang, tampak molekul air yang berubah menjadi seperti mutiara yang berkilauan dengan berbagai macam
bentuknya sesuai dengan sugesti atau kata-kata positif yang dilontarkannya seperti kata “cinta, sayang,
damai, kasih, terhormat dan doa-doa”. Pemberian sugesti atau kata-kata positif yang Imota lakukan dengan
membisikkan langsung ke air, dengan memberikan tulisan dan ditempel ke botol airnya, atau hanya dengan
perasaan yang positif saja. Disamping itu, Imota juga mencoba memberikan kata-kata negatif dan ternyata
molekul airnya juga berubah drastis sangat tidak beraturan (tapi sayangnya di sini saya tidak mempunyai
gambarnya). Percaya atau tidak ini adalah kenyataan ilmiah yang membuktikan kebenaran agama sekaligus.
Coba anda telusuri lebih jauh pada bukunya “the power of water” atau bisa searching di google dengan kata
kunci keajaiban air. Silahkan.

Pada dasarnya, dengan melihat bukti mencengangkan dari penelitian ilmiah ini jika kita memperluas
pengkajian, yakni benda-benda yang responsif terhadap lingkungan terutama pada manusia, pada dasarnya
bukan Cuma air tapi juga seluruh benda-benda yang ada di alam semesta. Kenapa begitu? Ya, karena seluruh
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benda atau materi di seluruh semesta ini dalam tataran Kuantum adalah energi yang bergerak-gerak.
Begitupula dengan manusia, tubuhnya dalam tataran kuantum juga energi yang bergerak. Apalagi pikiran
dan perasaan kita adalah sumber energi kuantum yang paling aktif dan terkuat di jagat semesta ini. Sebagai
konsekwensinya pikiran dan perasaan kita sebagai manusia dapat mempengarui energi lain yang ada di
semesta ini dengan leluasanya yang melalui proses resonansi frekuensi energi yang dilakukan pikiran
manusia ke benda-benda lain. Hal ini sangat terkait dengan ayat berikut (artinya).

“Tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk (kepentingan)mu apa yang di
langit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan batin. Dan di antara

manusia ada yang membantah tentang (keesaan) Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa
Kitab yang memberi penerangan”. (QS. Luqman: 20)

“Dan Dia telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya, (sebagai rahmat)
daripada-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah)

bagi kaum yang berfikir” (QS. Al-Jatsiah: 13)

Sekarang bagaimana..?
Anda percaya bahwa seluruh materi atau benda-benda di alam semesta ini dapat dipengaruhi oleh
manusia.?

Dalam ayat di atas memakai kata tunduk dan menundukkan, pada dasarnya adalah apa yang di langit dan di
bumi diserahkan kepada manusia. Dan manusia di dalam mengelola alam ini dengan kekuatannya baik
secara fisik maupun dengan fikirannya yang dapat mempengarui alam semesta yang kita huni ini.

PRINSIP KEDUA : SUKA

Untuk bisa memprogram suatu benda, anda harus SUKA dulu. Itu azas spiritual nomor dua,
universal juga, artinya berlaku dimana-mana. Kalau anda tidak suka, apapun yang ada di benda itu
tidak akan bermanfaat bagi anda. Malahan bisa berdampak kebalikan dari teorinya. Diteorikan akan
bermanfaat untuk keselamatan & keberuntungan. Hasilnya malah membuat anda sering sial dan
mendapat musibah, karena pikiran anda sebenarnya sebal lihat itu barang. Jimat adalah benda, dan
anda adalah orang Yang membuat atau menggunakan itu benda. Anda harus suka. Asli dari dalam.
Lahir batin. Suka sejujurnya. Kalau anda jujur suka, bahkan ranting kering bisa berfungsi seperti
jimat yang ampuh. Lalu orang bilang bahwa ranting tersebut adalah ranting sakti, dan karena berasal
dari ranting bambu dan mempunyai bentuk unik berupa dua mata yang saling bertemu. Maka
disebutlah sebagai Pring Pethuk. Dan menjadi benda pusaka yang diburu orang.

Energi material Bisa diubah menjadi energi spiritual dengan kekuatan pikiran
anda….. Kalau anda SUKA. Ini syaratnya, anda wajib menyukainya.

Saya hobi dengan dunia Metafisika dan spiritual, namun saya tidak klenik, saya adalah seorang
Hipnoterapis & Trainer Hipnoterapi Professional yang sudah mendapat sertifikasi dari berbagai
Lembaga Pelatihan Professional dari dalam dan luar negeri. Dan saya juga sudah mengajar Ribuan
orang dari dalam dan luar negeri.

Dalam dunia Terapi Alternatif, Saya tahu… penyembuhan umumnya datang dari Pikiran manusia.
Inilah anugrah yang telah diberikan Tuhan kepada manusia. Kalau manusianya mau dan sudah siap
untuk sembuh, satu gelas air putih bisa menyembuhkan segala penyakitnya. Bahkan tanpa perlu saya
beri mantra, doa, dan sugesti. Cukup diberikan saja kepada orangnya, maka orang itu akan
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memperoleh kesembuhan. Kebalikannya, kalau orangnya bertahan untuk ngeyel belum siap serta
ikhas melepaskan kemelekatannya terhadap penederitaannya, bahkan satu ton obat dokter tidak akan
bisa membantunya.

Semua Ilmu Pelet yang ada sesungguhnya sedang mengajarkan kepada diri anda untuk mengaktifkan
DNA Pengasih yang ada di dalam diri anda sendiri. Dan ketika Sistem Energi Cinta Kasih ini sudah
aktif, untuk selanjutnya medan energi anda akan bergetar dalam frekwensi yang penuh cinta kasih.
Dan Vibrasi ini akan tersampaikan ke alam bawah sadar orang-orang yang ada di sekitar anda secara
ajaib melalui Getaran Resonansi Medan Energi anda yang terkomunikasikan pada orang lain di
Level Reptilian Brain (Otak Reptil) mereka. Dan siapapun yang memandang dan melihat anda akan
menjadi jatuh cinta, hormat, dan juga penuh welas asih kepada anda.

PRINSIP KETIGA : Aksi & ReAksi

Apapun yang anda pancarkan akan kembali kepada diri anda, inilah Hukum Universal Yang ketiga.
Universal artinya berlaku untuk siapa saja, dimana saja, dan kapanpun saja. Apakah anda orang suci
ataukah pendosa, apakah anda orang kafir ataukah orang yang beriman, apakah anda rakyat jelata
ataukah pejabat. Semua tunduk dan mengikuti hukum universal ini. Inilah Sunnatullah, hukum alam.
Ayat-ayat Tuhan yang ada di alam semesta dan berlaku universal untuk siapa saja.

Anda boleh belajar mengaktifkan Kekuatan Ilmu Pelet ini di sini.. Atau anda belajar secara mandiri.
Hasilnya sama saja. Bila anda sudah memahami rumusannya, melakukan sesuai dengan rumus yang
ada. Maka hasilnyapun akan sama. Sama-sama ampuhnya, sama-sama berhasilnya.

Dan kalaupun sesudah menguasai Rahasia ilmu pelet ini, kemudian anda gunakan untuk
memperkosa hak orang lain. Untuk merugikan orang lain. Resiko dan akibatnya juga akan kembali
kepada diri anda sendiri. Ini Hukum Universal. Apapun yang anda perbuat akan kembali kepada diri
anda sendiri. Apapun yang anda tanam akan anda petik buahnya.

Nah, sekarang anda masih berburu ilmu pelet atau tidak setelah membaca tulisan ini. Itu juga
terserah anda. Hanya saja perlu anda ketahui, bila anda tidak berhasil dengan suatu tekhnik ilmu
pelet ataupun Media Benda Pusaka tertentu. Maka biasanya anda juga tidak akan berhasil
menggunakan tekhnik dan pusaka lainnya. Bahkan walaupun ilmu pelet tersebut maharnya adalah
Milyaran rupiah sekalipun. Karena DNA Pelet yang ada di fikiran anda belum aktif. Dan selama
kekuatan tersebut masih terkunci, jangan harap anda akan berhasil.

Buka kekuatan yang ada di fikiran anda, Lakukan Aktivasi dan sinkronisasi sebagaimana saya
ajarkan di Modul yang satunya. Dan ilmu pelet apapun akan menjadi ampuh dan sakti bagi anda.

Salam Kesadaran..

Daya Pengaruh Getar Mustika Mani Gajah
Mengapa Daya Pengaruh Getar Mustika Mani Gajah sedemikian kuatnya sehingga dapat
mempengaruhi manusia, baik dalam urusan Asmara, percintaan, Relationship, Keharmonisan,
Meningkatkan Penjualan, dll..? Apakah hal itu semata-mata karena unsur mistik dan Gaib semata..?
Simak Rahasia Terbesar Bagaimana Cara Mempengaruhi manusia yang dapat dilakukan dengan
sangat mudah dalam tulisan saya kali ini.

Pada dasarnya, manusia berkomunikasi dengan Tiga Cara, yaitu menggunakan bahasa Verbal, Non
Verbal, dan Getaran Animal Magnetism.
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Komunikasi Verbal yang meliputi penggunaan kata-kata dan bahasa mempengaruhi Pikiran sadar
manusia atau bagian Cerebral Cortex otak manusia.

Komunikasi Non Verbal yang meliputi penggunaan bahasa tubuh (Body Language), tatapan mata,
senyuman, sentuhan, penampilan, dll. mempengaruhi pikiran bawah sadar manusia atau bagian
Mammalia Brain  atau yang disebut juga dengan bagian Sistem Limbic dari otak.

Sedangkan Komunikasi yang lebih halus lagi adalah komunikasi yang bersumber dari getaran Aura
atau Animal Magnetism yang mempengaruhi bagian primitive dari otak manusia yang dsebut juga
dengan Reptilian Brain.

Dari ketiga jenis komunikasi tadi, komunikasi yang terpancar lewat Getaran Animal Magnetism diri
itulah yang terkuat dalam mempengaruhi manusia untuk memutuskan sesuatu. Bagian inilah yang
memutuskan seseorang untuk membeli sesuatu atau tidak, menerima cinta atau menolak, meneruskan
hubungan atau memutuskan hubungan, membunuh atau menyayangi, dll.

Bagian Otak Reptilian Brain ini ditemukan pada semua hewan. Bagian ini yang mengatur semua
aktivitas yang bersifat otomatis. Pada bagian ini semua aktivitas yang bersifat preconscious diproses.

Dibagian inilah semua pengalaman preconscious ditanamkan dan diprogram kedalam diri kita secara
turun temurun, dari generasi ke generasi, semenjak manusia pertama menginjakkan kaki di bumi.
Contohnya, makan, minum, tidur, dan berkembang biak.

Bagian reptilian brain adalah bagian dari otak kita yang paling kuat. Bagian ini bekerja secara terus
menerus, tak pernah berhenti. Hanya satu hal yang menjadi tujuan utamanya, yaitu kelangsungan
hidup kita.

Reptilian brain ini juga mempunyai sifat mementingkan diri sendiri (selfish) demi menjaga
keamanan kita. Motivasinya hanya satu, kelangsungan hidup dan kepentingan kita, dan tidak
memperdulikan hal lainnya.

Saat kita mendapatkan atau mengalami sesuatu, maka secara otomatis bagian otak ini akan mencoba
memutuskan apakah sesuatu itu aman bagi kita atau tidak. Secara otomatis bagian otak ini akan
mencoba memutuskan apakah sesuatu itu memberikan keuntungan bagi kita atau malah merugikan.

So, artinya bagian reptilian brain ini mempunyai kemampuan untuk mengambil keputusan.

Reptilian brain adalah The Supreme Decision Maker, sang penentu utama dalam mengambil
keputusan.

Reptilian brain juga disebut sebagai The Ultimate Authority For Taking Action, yang artinya bagian
otak ini bisa memutuskan dengan segera apakah kita harus segera mengambil tindakan, atau
megirimkan informasi yang kita dapat ke bagian otak lainnya untuk di proses lebih lanjut.

Bahkan, ada satu lagi attribut yang dimiliki oleh reptilian brain ini, yaitu sebagai pusat yang
mengatur kita untuk mengeluarkan atau memberikan respon yang kita lakukan berdasarkan instinct
dan emosional (perasaan). Attribut inilah yang mungkin merupakan attribut yang paling penting bagi
kita untuk dapat mempengaruhi orang lain.

Nah, Daya Pengaruh Getar Mustika Mani Gajah yang telah tersinkronisasi dengan energi Pribadi
atau Animal Magnetism yang dimiliki oleh seseorang. Dia akan dapat memperkuat Level Getaran
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Animal Magnetism seseorang menjadi ratusan kali lipat, dan bahkan jutaan kali lipat hingga tidak
terhingga. Yang mana ketika semakin bulat keyakinan seseorang terhadap kekuatan pribadinya ini,
maka semain kuatlah Daya Pengaruh Getar Mustika Mani Gajah yang terpancar dari dirinya.

Bagian Otak Reptilian brain ini juga disebut sebagai Old Brain, dan sesuai dengan namanya. Old
Brain adalah bagian otak kita yang lebih dahulu berkembang sebelum Mammalia Brain dan Neo
Cerebral Cortex. Dan di dalam sejarah manusia juga tercatat, bahwa komunikasi yang melibatkan
bagian Reptilian Brain inilah yang pertama kali dilakukan oleh manusia sejak jaman purbakala.
Sebelum manusia mengembangkan komunikasi dengan lisan dan tulisan.

Itulah sebabnya, Daya Pengaruh Getar Mustika Mani Gajah mempunyai pengaruh yang sangat kuat
terhadap Reptilian brain, karena Fosil Kristal Mani Gajah merupakan Batuan alam yang terbentuk
selama jutaan tahun sejak jaman purba kala. Sehingga frekwensi getarannya dapat dengan sangat
mudah untuk saling menyatu.

Itulah sebabnya Mustika Mani Gajah Dua Alam merupakan pegangan yang sangat diburu oleh
banyak orang. Karena Mustika Mani Gajah Dua Alam hakikatnya adalah perpaduan antara Energi
dari Alam Semesta Makrokosmos dan Alam Semesta Mikrokosmos…. Perpaduan dari getaran energi
alami Kristal Fosil Mani Gajah dengan getaran energi pribadi manusia… Itulah Hakikat dari Mustika
Mani Gajah Dua Alam… Harmoni dan sinkronisasi antara dua alam, yaitu alam semesta dengan
alam manusia..

Sampai di sini saya yakin anda sudah mulai mengerti dan memahami, mengapa Daya Pengaruh
Getar Mustika Mani Gajah sangat kuat pengaruhnya pada manusia sehingga dapat dijadikan media
ilmu Pelet, pengasihan, Penglarisan, meningkatkan kharisma, wibawa, Aura Pesona, dll.. bukan...?

Dan saya yakin pula, sampai di sini anda semakin mengerti dan memahami, bahwa Daya Pengaruh
Getar Mustika Mani Gajah ini adalah sesuatu yang logis dan masuk akal. Sehingga dapat digunakan
oleh siapapun saja, walaupun dia tidak percaya sekalipun. Karena selama dia sudah mengerti dan
memahami Potensi Kekuatan Komunikasi Reptilian Brain ini dan mau mendaya gunakannya
secara maksimal dan optimal demi kebaikan dan kemajuan dirinya, maka tentu saja dia dapat pula
memanfaatkan Daya Pengaruh Getar Mustika Mani Gajah.

Daya Pengaruh Getar Mustika Mani Gajah :

 Subjective Communication (Reptilian Brain Communication) yaitu komunikasi yang
berlangsung di area pikiran bawah sadar (SubConscious Mind & UnConscious Mind)
sehingga  maksud dari Niat, tujuan, dan sugesti kita dapat dengan mudah diterima oleh
subjek/target. Dengan kata lain, Terjadi Komunikasi di Level Reptilian Brain, sehingga
maksud dan tujuan kita mudah diterima. Karena Komunikasi terkoneksi langsung antar otak.

 Cakra Swara Bhirawa, kata-kata kita mampu menembus pikiran bawah sadarnya dengan
sangat kuat dan menyentuh hatinya.

 The Golden Hands, setiap sentuhan tangan kita akan memancarkan daya pengaruh yang
sangat kuat ke dalam pikiran bawah sadarnya.

 Hipnotic Eye, tatapan mata kita mampu memukau pikiran bawah sadarnya.
Aura Diri Kita memancarkan Daya Tarik, Pesona, & Kharisma yang memudahkan kita
memperoleh kepercayaan.

 Thelepatic Communication, mempengaruhi orang secara Jarak Jauh. Walaupun kita tidak
berhadapan langsung dengannya.



Page 14 of 28
Blog : https://kristalmanigajah.wordpress.com

PANDUAN PROGRAM “AURA KRISTAL MANI GAJAH”Edisi Juni 2015

Oleh sebab itu, seorang pengguna Mustika Mani Gajah sebaiknya sering-sering melakukan Meditasi
untuk melatih fokus pikiran sehingga hanya kata-kata positif  serta Getaran Positif diri saja yang
semain kuat terpancar.

Cara Mendapat Manfaat Yang Maksimal dari Mustika Mani Gajah.

 Tatap Mata Target saat berhadapan, namun tetap lembut dalam memandang. Dan niatkan
untuk memancarkan Daya Pengaruh Getar Mustika Mani Gajah lewat tatapan Mata.

 Saat bersalaman salurkan Daya Pengaruh Getar Mustika Mani Gajah lewat telapak tangan.
 Gunakan kata-kata yang sopan, persuasive, dan merayu. Untuk menyalurkan getaran mustika

mani gajah lewat Cakra Suara dan kata-kata.
 Penuhi hati anda dengan getaran emosi/perasaan yang positif, misalnya kebaikan hati, rasa

perduli, rasa tanggung jawab, empati, simpati, rasa kasih sayang, dll. Sehingga komunikasi
anda dapat menyentuh dan mempengaruhi bagian system limbic dari otak target anda.

 Sering-sering menyentuh bebarapa bagian tubuh target untuk melakukan test Respons
kesediaannya berhubungan dengan kita dan untuk mengetahui sejauh mana Level Resistensi
atau penolakannya terhadap kehadiran kita.

 Sering-sering menyalurkan Daya Pengaruh Getar Mustika Mani Gajah melalui sentuhan.
Sentuhan sebaiknya lembut saja atau sekedar mengambang saja seolah-olah menyentuh dan
ditempat yang sopan dan tidak melanggar tata krama kesopanan.

 Sering-sering juga menyalurkan Daya Pengaruh Getar Mustika Mani Gajah setiap
memandang target.

Untuk Target yang tidak berada dihadapan kita, atau Tekhnik Jarak Jauh, sering-seringlah
melakukan Tekhnik Meditasi Telepati untuk menyalurkan Getaran Mustika Mani Gajah padanya.
Caranya :

 Silahkan memasuki kondisi Natural Trance ringan.
 Imajinasikan dan hadirkan target di hadapan anda.
 Di dalam pikiran dan imajinasi anda, Lakukan interaksi dan komunikasi sebagaimana

biasanya ketika dia benar-benar hadir secara fisik bersama anda. Termasuk menggunakan
tips-tips komunikasi yang sudah saya tulis di atas tadi.

 Sampaikan semua saran dan sugesti anda secara sopan dan lembut, sehingga dapat
menyentuh hati dan hasratnya yang terdalam.

 Rasakan dan bayangkan dia menyetujui semua yang menjadi harapan dan tujuan anda dalam
komunikasi telepati ini.

 Setelan dirasa cukup, ucapkan terima kasih atas kehadirannya, lakukan salaman, dan izinkan
dia untuk pergi.

 Tarik nafas yang dalam, tahan nafas sebentar, dan kemudian hembuskan perlahan ke arah
target, untuk mengakhiri meditasi Telepati anda.

Tekhnik meditasi Telepati untuk melepaskan Daya Pengaruh Getar Mustika Mani Gajah ini ada
baiknya juga jika dilakukan sebelum bertemu dengan target sebelumnya. Contoh, jika anda hendak
bertemu dengan target pada siang hari, maka pagi hari atau malam hari sebelumnya, lakukan
meditasi Telepati ini kepada target. Sehingga ketika anda bertemu dengannya, semua komunikasi
yang terjadi dapat semakin lancar dan semua tujuan dan harapan dari urusan anda dapat tercapai
dengan mudah.

Tips Membuat Minyak Pengasihan Mani Gajah secara Mandiri.
Dalam buku edisi kali ini saya akan bagikan Tips bagaimana membuat Minyak Pelet Mani Gajah
atau Minyak Pengasihan Mani Gajah yang sudah sangat populer dan terkenal di seantero jagad raya

KHUSUS MEMBER

KHUSUS MEMBER
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ini. Siapapun dapat melakukannya, termasuk anda. Asal anda sudah tahu ilmunya serta punya
bahannya. Karena tekhnik yang saya bagikan ini termasuk sebuah tekhnik yang sangat sederhana
namun ampuh khasiatnya.

Dengan mengamalkan tekhnik yang saya bagikan ini, anda sudah tidak perlu lagi menghabiskan
banyak uang untuk membeli berbagai media pelet dan pengasihan lainnya. Karena anda sendiri
ternyata dapat dan mampu melakukannya dengan mudah.

Media Mani Gajah ada sangat hebat unutk pengasihan. Setaraf dengan minyak dagu dan minyak
cenduai…. Gajah dipercayai akan membunuh sesiapa saja yang melihat dia melakukan hubungan
kelamin. Ini kerana gajah amat pemalu. Tradisional melayu mengunakan energi batin gajah itu utk
digunakan bagi tujuan pengasihan tingkat tinggi. Dipercayai media mani gajah boleh terkena kepada
seseorang dengan hanya dicalitkan pada photo target. Begitulah kuat energi batin gajah, sehingga
mampu mengenakan target dari jarak jauh.

Gajah melakukan hubungan kelamin, tidak sama dengan binatang-binatang yang lain. Ada tempat
khas yang tersembunyi, yang tidak diketahui manusia. Sama juga jika dia mahu mati. Ada tempat
khas yang dia akan pergi. Jauh dari manusia sehinggakan bangkainya tidak dapat manusia bau.

Ada banyak Cara yang digunakan untuk dapat mengaktifkan Power Mani Gajah, salah satunya
adalah yang saya tulis di bawah ini..

Untuk membuat Minyak Mani Gajah yang berfungsi sebagai Media Terapi ataupun pengasihan, kita
dapat menggunakan sarana Fosil Mani Gajah dan Minyak Zaitun yang asli untuk mengaktifkan
Power alaminya serta meningkatkan Vibrasi alaminya. Ingat, Gunakan Minyak Zaitun asli yang
Belum dicampur dengan bahan kosmetik dan minyak wangi seperti yang banyak beredar di
supermarket di pasaran, 100% murni dan asli.

Mengenai Minyak zaitun ini, Allah SWT Berfirman tentang Zaitun : ”Yang dinyalakan dengan
minyak dari pohon yang banyak berkahnya, ( yaitu) pohon zaitun yang tumbuh tidak disebelah timur
dan tidak pula disebelah baratnya, yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi, walaupun tidak
disentuh api” { An-Nuur: 35}

TATA CARA AKTIVASI POWER KRISTAL MANI GAJAH DENGAN MINYAK ZAITUN.

 Cuci Kristal Fosil Mani Gajah hingga bersih, lalu tiriskan dengan di angin-anginkan. Jika
perlu, untuk menjadikannya steril, setelah di cuci lalu di masak dengan air mendidih….

 Rendam Kristal Mani Gajah yang telah dibersihkan tersebut ke dalam Minyak Zaitun Murni /
extra virgin olive oil (EVOO).

 Lalu lakukan Meditasi Sinkronisasi sebagaimana yang sudah saya tulis di dalam buku
panduan. Dan resonansi Kristal MG Plus Minyak Zaitun tersebut dengan Tekhnik Quantum
Tachyon. Selama lebih kurang 7 kali (Selama 7 malam), jadi setiap malam lakukan meditasi
sinkronisasi satu kali.

Untuk selanjutnya, minyak zaitun tadi adalah berfungsi sebagai MASTER OIL dan sudah siap untuk
digunakan, Baik sebagai media terapi penyembuhan ataupun sebagai media untuk membuat Minyak
pengasihan Mani Gajah.

Untuk Media Minyak Terapi, ambil sedikit saja dari MASTER OIL dan campur dengan Minyak
Zaitun yang lain, lakukan sinkronisasi singkat atau Tekhnik Quantum Tachyon sehingga Powernya
juga menyatu.
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Untuk Media Minyak Pelet Mani Gajah atau Minyak Pengasihan Mani Gajah, yang berfungsi
sebagai media aktivasi Kekuatan Mahabbah atau pengasihan, ambil sedikit dan campurkan
MASTER OIL dengan Minyak Wangi sesuai selera anda, lakukan sinkronisasi singkat atau Tekhnik
Quantum Tachyon sehingga Powernya juga menyatu.

Jadi, dari satu MASTER OIL larutan Fosil Mani Gajah dan Minyak Zaitun itu, anda dapat
memproduksi puluhan hingga ratusan liter Minyak Terapi Mani Gajah ataupun Minyak Pengasihan
Mani Gajah yang dapat anda gunakan sendiri atau untuk membantu orang lain. Yang penting, Kristal
Fosil Mani Gajah masih tetap berada di dalam larutan Master Oil itu. Jadi, Kristal Fosil Mani Gajah
itu direndam terus menerus di dalam minyak Master Oil selamanya. Yang mana Powernya akan terus
menerus mengalami peningkatan selama anda masih rutin melakukan langkah perawatan Powernya.

Dan dengan menggunakan metode ini, adalah merupakan sebuah langkah yang sangat hemat dan
ekonomis bagi anda, karena jika minyak MASTER OIL sudah terlihat mulai habis, maka anda
tinggal menambahkan lagi minyak zaitun ke dalam Master Oil yang di dalamnya masih terdapat
Kristal Fosil Mani Gajah, dan lakukan lagi meditasi Sinkronisasi cukup satu kali saja, yaitu saat
menambahkan minyak Zaitun ke dalam Larutan MASTER OIL.

Untuk Perawatan Power MASTER OIL agar tetap ampuh, lakukan meditasi Sinkronisasi untuk
perawatan power minimal satu bulan satu kali.

.Kitab Mantra Mustika Mani Gajah
Mantra atau Affirmasi atau Ruqyah (bahasa Arab), adalah serangkaian kalimat sugesti yang
ditujukan untuk membangkitkan daya kuasa tertentu, baik yang bersumber dari dalam diri atau dari
luar diri.

Membaca mantra tidak termasuk suatu perbuatan syirik jika didalam redaksi kalimatnya tidak
bertentangan dengan akidah tauhid Islam.. Oleh karena itu, sebelum membaca suatu mantra,
sebaiknya fahami dulu arti dan maknanya. Agar kita tidak terjebak pada tindakan syirik tanpa
sengaja...

Beberapa sahabat Muslim ada yang sangat anti dengan istilah Mantra, namun anehnya mereka ini
membolehkan Ruqyah. Padahal artinya sama saja. Kata ruqyah berasal dari bahasa Arab raqa, raqyan,
ruqiyyan wa ruqyatan.  Ruqyah bermakna bacaan, mantra, atau jampi-jampi.  Ahmad Warson Munawwir,
dalam Kamus Arab-Indonesia menerjemahkannya dengan mantra. Sedangkan Hans Wehr, dalam bukunya “A
Dictionary of Modern Written Arabic”, menulis bahwa ruqyah pl.ruqan berarti spell/Mantra.

Selama Ruqyah/Mantra itu tidak bertentangan dengan ajaran Iman Islam, maka umat Islam tentu boleh saja
mengamalkannya. Dalilnya :

"Boleh menggunakan ruqyah selama tidak terjadi kesyirikan padanya." (HR. Muslim, Abu Daud dari Sahabat
Auf bin Malik)

Jika anda sudah memahami mekanisme kerja pikiran bawah sadar (Batin), anda boleh juga
merancang suatu mantra ciptaan anda sendiri... Sehingga penghayatan terhadap mantra tersebut dapat
dilakukan dengan lebih baik...

Aspek penghayatan terhadap mantra ini sangat penting sekali, karena dari rangkaian kalimat mantra
tersebut, akan terpancar energi makna yang bersumber dari Daya Kesadaran Ilahiah yang ada di
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dalam diri. Yang mana energi tersebut tidak akan mempunyai kekuatan daya getar yang cukup kuat
jika dilakukan tanpa penghayatan.

Sekarang, coba nyanyikan sebuah lirik lagu namun tanpa nada dan tanpa emosi rasa di dalamnya...
Datar seperti saat anda membaca koran. Apa yang anda rasakan....? Gak enak bukan..? Tidak ada
powernya bukan...?

Ya, energi itu sesungguhnya merupakan pancaran dari DAYA RASA yang ada di hati anda... Tanpa
adanya EMOSI / RASA, maka kalimat mantra tersebut tidak akan keluar Daya Kesaktiannya....

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...
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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.

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, Cinta Kasih, dll.
 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.
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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..!!!
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.

4. Mantra Getar Mustika Mani Gajah
GETAR LANGIT, GETAR BUMI, GETAR DIRI, GETAR MUSTIKA MANI GAJAH.
SEMUA MENYATU DAN MANUNGGAL DALAM CIPTA RASA DAN KARSAKU.
GETARKU MEMBAHANA MENEMBUS SEGALA DIMENSI.

DAN DENGAN SEIZIN TUHAN, AKU KIRIM DAYA GETAR MUSTIKA MANI GAJAH 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.

Catatan :
1. Target Tunggal : Gunakan seperti mantra di atas.
2. Target Massal, misalnya untuk meningkatkan kharisma, wibawa, Penglaris jualan, dll. Maka

target tujuanpun diubah sesuaikan dengan keperluan tersebut.
Misalnya :

 Getar Mustika Mani Gajah ini aku tujukan kepada seluruh manusia yang ada di bumi ini.
 Getar Mustika Mani Gajah ini aku tujukan kepada seluruh manusia yang ada di kota ini.

6. Mantra Getar Mustika Mani Gajah Versi Singkat

GETAR LANGIT, GETAR BUMI, GETAR DIRI, GETAR MUSTIKA MANI GAJAH.
MENYATU TUNGGAL DALAM CIPTA RASA DAN KARSAKU.

Lalu Tarik nafas yang dalam, kemudian tahan nafas sambil mengucapkan kata kunci : “Getar
Mustika Mani Gajah” sebanyak 7x. setelah itu hembuskan dengan perlahan, bagi yang muslim saat
menghembuskan nafas boleh membaca “Huu Allah” 3x

Ulangi seluruh rangkaian bacaan di atas sebanyak 21x.  Lakukan selama 7 hari berturut-turut, satu
hari dua kali, yaitu saat mau tidur dan saat bangun tidur. Dan untuk selanjutnya, cukup dilakukan
seminggu sekali atau sebulan sekali saja.

Tata cara penggunaan :
Jika diperlukan, anda cukup Tarik nafas yang dalam, lalu tahan nafas dan ucapkan kata kunci “Getar
Mustika Mani Gajah” sebanyak 3 x. lalu hembuskan atau tiupkan nafas anda pada target secara
langsung atau yang mewakilinya, misalnya fotonya atau visualisasinya. Sambil ucapkan sugesti
perintah pendek di dalam hati, contoh :

KHUSUS MEMBER

KHUSUS MEMBER



 Nurut padaku.
 Tunduk padaku.
 Kasih sayang padaku.
 Beli daganganku.

 Sembuh
 Waras
 Dll. Silahkan rancang sendiri sesuai

kebutuhan anda.

Nb.
Gunakan semua ilmu ini untuk tujuan yang baik dan positif. Karena apapun yang kita perbuat, adalah
suatu karma. Jika kita menanam karma yang baik, maka kita akan memanen karma yang baik pula,
dan jika kita menanam karma yang buruk, maka kita akan memanen karma yang buruk pula. Ini
adalah hukum sebab akibat yang bersifat universal, artinya berlaku untuk siapapun saja dan
dimanapun saja. Dalam hal ini Allah swt berfirman , seperti tertulis dalam surat Al Zalzalah 7-8

1. Al Zalzalah 7: “Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia
akan melihat (balasan) nya”

2. Al Zalzalah 8: “Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah pun, niscaya
dia akan melihat (balasan) nya pula”

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.

KHUSUS MEMBER
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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.

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.

DeepTrance Meditation (Meditasi & Self Hipnotis)
Untuk Awet Muda, Bebas Stress, dan Lebih Sehat

Kehidupan modern dan segala kompleksitas permasalahannya bisa menyebabkan stres atau
ketegangan pikiran. Dan seperti telah diketahui oleh pakar kesehatan, stress pikiran dan kelelahan
fisik bisa merusak kulit. Ketika Anda stress, tubuh Anda secara otomatis memfokuskan aliran darah
di paru-paru dan otak, sehingga pasokan nutrisi yang dibutuhkan oleh kulit semakin berkurang.
Apabila stress berlangsung cukup lama, maka kulit akan menjadi kusam dan keriput.
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Namun bila Anda bisa mengatasi stress dan kecemasan, berganti dengan relaksasi yang sempurna,
pikiran dan perasaan positif, maka secara seluruh tubuh Anda akan mengalami perbaikan. Kulit
Anda pun menjadi lebih sehat. Berbagai manfaat yang bisa Anda dapatkan dengan melakukan
DeepTrance Meditation antara lain:

 Meremajakan kulit. Kulit lebih cerah, bersih, segar dan halus.
 Mengurangi kerutan atau keriput pada kulit.
 Meningkatkan kekencangan dan kekenyalan kulit.
 Menormalkan kelembaban kulit. Mengatasi kulit kering atau berminyak.
 Wajah yang tampak berseri dan ceria.
 Mata Anda bersinar cerah. Mengatasi mata yang tampak lelah.
 Mengurangi ketombe dan rambut rontok.
 Mengurangi jerawat yang disebabkan atau diperparah oleh stress.
 Mengurangi keluarnya keringat berlebih yang bisa memicu bau badan.
 Meningkatkan sistem kekebalan tubuh terhadap penyakit.

Apa hubungannya Meditasi, Awet Muda dan Hipnoterapi
Cara yang paling umum dilakukan orang untuk merilekskan pikiran dan tubuh adalah dengan
meditasi. Banyak penelitian ilmiah telah membuktikan bahwa meditasi selain bermanfaat untuk
kesehatan juga terbukti bisa meremajakan kulit, atau dengan kata lain meditasi bisa membuat Anda
awet muda.

Dalam ilmu meditasi kita mengenal adanya empat gelombang otak yaitu: beta, alfa, theta dan delta.
Kondisi meditasi yang sempurna dan sangat bagus untuk penyembuhan maupun peremajaan kulit
adalah kondisi theta. Masalahnya adalah banyak orang yang berlatih meditasi kesulitan mencapai
kondisi theta padahal dia sudah belajar selama berbulan-bulan.

Maka dari itu, dengan hipnoterapi kami membantu klien-klien kami untuk dengan sangat cepat bisa
mencapai kondisi meditasi theta. Hanya dalam 3 jam pertemuan, Anda sudah bisa memasuki kondisi
relaksasi tubuh dan ketenangan pikiran yang sempurna dalam waktu sangat singkat. Anda punya
jalan pintas atau shortcut menuju kondisi meditasi theta.

Hanya dengan memejamkan mata dan mengucapkan “kata kunci” tertentu, Anda langsung memasuki
kondisi meditasi yang sangat dalam. Inilah yang kami maksud tombol pintas atau shortcut. Dalam
sekali click tubuh dan pikiran Anda langsung menuju deep trance, tanpa perlu melakukan relaksasi
yang panjang.

Anda tidak perlu waktu khusus untuk melakukan deeptrance meditation. Anda bisa lakukan dimana
saja dan kapan saja, sambil duduk bersandar atau berbaring. Anda bisa menggunakan waktu istirahat
Anda yang singkat untuk secara total mengistirahatkan tubuh dan pikiran Anda. Kalaupun dalam
sehari Anda benar-benar tidak ada kesempatan melakukan deeptrance meditation, maka tidur yang
berkualitas sudah cukup kebugaran dan perawatan tubuh Anda. Idealnya, Anda melakukan meditasi
minimal 10 menit untuk menjaga keseimbangan tubuh dan pikiran Anda, dan meditasi ini bisa
dilakukan di mana saja dan kapan saja.

Meditasi dan Self-Hypnosis
Sebenarnya meditasi adalah salah satu bentuk dari self-hypnosis. Maka dari itu, dalam kondisi
meditasi maupun self-hypnosis, Anda punya kesempatan untuk menanamkan sugesti-sugesti positif
ke pikiran bawah sadar. Sugesti-sugesti tersebut akan mengubah diri Anda dari dalam, tanpa Anda
memaksakannya. Inilah beberapa hal yang akan Anda dapatkan ketika mengikuti program
DeepTrance Meditation:
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 Dapat melakukan hypnosis ke diri sendiri, atau Self Hypnosis untuk mengaktifkan kekuatan
pikiran bawah sadar, serta mengharmoniskan hubungan antara pikiran dan tubuh.

 Stress Management dengan Self-Hypnosis. Segar sepanjang hari meskipun banyak aktifitas
karena Anda menghilangkan kelelahan tubuh dan ketegangan pikiran dengan sangat cepat.

 State Management. Dapatkan perasaan positif sepanjang hari. Bagaimana jika Anda bisa
terus-terusan merasa gembira, bersemangat, percaya diri, berdaya, tersenyum, dan penuh
energi sepanjang hari. Tantangan dan hambatan dari lingkungan tidak bisa membuat Anda
jatuh.

 Meningkatkan kemampuan konsentrasi dan daya ingat. Anda mampu fokus lebih lama (tidak
cepat lelah) dengan pekerjaan atau aktivitas Anda.

 Anda bisa “tidur nyenyak” (meskipun hanya beberapa menit) di sela-sela kegiatan Anda yang
padat. Tidak peduli di manapun tempatnya, sambil duduk atau sambil berbaring, ramai atau
sepi, tenang atau bising, di kamar atau di mobil, Anda bisa meng-istirahat-kan tubuh dan
pikiran Anda dengan cepat, dan bangun dalam kondisi segar dan penuh energi.

 Kualitas tidur yang lebih baik dan tidak membutuhkan banyak waktu. Anda bisa mengurangi
jam tidur Anda hingga hanya 4 jam per hari dan Anda tetap segar sepanjang hari. Tidur Anda
menjadi semakin nyenyak, menyembuhkan, melancarkan metabolisme, menyegarkan tubuh
dan pikiran, sehingga Anda akan bangun dalam kondisi yang benar-benar fresh.

 Self-Motivation dengan Self-Hypnosis. Anda mampu mengendalikan pikiran dan perasaan
Anda dan memunculkan motivasi yang kuat untuk menjadi pribadi ideal seperti yang Anda
inginkan. Anda akan menguasai teknik yang sangat efektif untuk menanamkan sugesti ke
pikiran bawah sadar Anda untuk berbagai keperluan.

Audio Panduan Self Hypnosis Deep Trance Relaxation
Program audio ini akan membimbing anda mencapai relaksasi yang sangat dalam, jauh lebih dalam
daripada relaksasi yang pernah anda alami sebelumnya. Untuk mendapatkan manfaat maksimal
sebaiknya anda mendengarkan Audio ini dengan menggunakan headphone.

Sediakan waktu yang benar-benar rileks dan tidak ada gangguan selama satu jam. Sangat baik bila
anda duduk di kursi santai (reclining).

Yang perlu anda lakukan hanyalah mendengarkan, meniatkan untuk mengikuti bimbingan, dan
ijinkan diri anda menjadi rileks mengikuti bimbingan suara di Audio.

Akhir dari Audio ini adalah bimbingan untuk membawa anda keluar dari kondisi rileksasi yang
sangat menyenangkan. Saat mendengarkan Audio ini anda mungkin akan sedemikian rileksnya
sehingga seolah-olah tidak mendengar suara apapun. Ini adalah hal yang normal dan sangat baik.
Sangat menyarankan anda mendengarkan Audio ini setiap hari. Atau tiga kali dalam seminggu.

Semakin sering anda mendengarkan Audio ini maka akan semakin besar manfaat yang anda rasakan
karena akan menurunkan tingkat stress anda, meningkatkan kualitas tidur, dan dengan demikian
membuat anda semakin sehat.

Saat anda keluar dari kondisi rileksasi, jangan langsung bergerak atau bangun. Beri waktu tubuh
anda untuk menyesuaikan diri.

Hindari semua gangguan saat anda mendengarkan Audio ini.

Mendengarkan Audio Panduan Self Hypnosis Deep Trance Relaxation adalah kegiatan
menyenangkan yang mempengaruhi seluruh otak. Hal ini memberikan manfaat tidak hanya untuk
merasa santai, tetapi juga untuk koordinasi tubuh dan motivasi.
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Berikut adalah manfaat Audio Panduan Self Hypnosis Deep Trance Relaxation :

Penyembuhan:
Mendengarkan Audio Panduan Self Hypnosis Deep Trance Relaxation dapat memiliki hasil positif
pada manajemen nyeri. Mendengarkan Audio Panduan Self Hypnosis Deep Trance Relaxation dapat
mengurangi rasa sakit kronis, mengurangi sensasi nyeri, mengurangi rasa nyeri berkepanjangan dan
nyeri pasca operasi. Saat melahirkan juga bagus mendengarkan audio ini. Sangat bagus diigunakan
untuk mengurangi konsumsi obat-obatan medis. Audio Panduan Self Hypnosis Deep Trance
Relaxation memberikan kontrol dan menyebabkan tubuh melepaskan endorfin untuk melawan rasa
sakit.

Mengurangi tekanan darah:
Mendengarkan Audio Panduan Self Hypnosis Deep Trance Relaxation atau lagu-lagu klasik sekitar
30 menit setiap hari dapat menurunkan tekanan darah/hipertensi.

Penyembuhan untuk Sakit Jantung:
Audio Panduan Self Hypnosis Deep Trance Relaxation sangat efektif di gunakan untuk membantu
penyembuhan penyakit kronis seperti jantung, kanker dan lainnya. Ini merupakan cara dan tips yang
mudah dan murah. Efek rileks audio ini dapat berpengaruh besar pada penyembuhan diri.

Mempercepat pemulihan:
Audio Panduan Self Hypnosis Deep Trance Relaxation bagus di gunakan untuk mempercepat
pemulihan kesehatan seperti stroke dan penyakit lainnya.

Meningkatkan imunitas:
Audio Panduan Self Hypnosis Deep Trance Relaxation meningkatkan fungsi kekebalan tubuh.

Mengembangkan pikiran yang kreatif:
Menurut penelitian, relaksasi mampu menginspirasi seseorang ketika menciptakan sebuah ide.
Relaksasi dapat membuat kreatifitas lebih baik karena memiliki kekuatan untuk mengembangkan
fungsi otak yang lebih tinggi.

Meningkatkan kinerja daya ingat/memori:
Relaksasi menjadikan kita memasuki kondisi rileks yang dalam dan memasuki kondisi bawah sadar,
dimana memori tersimpan.

Membantu meningkatkan konsentrasi dan fokus:
Studi menunjukkan bahwa mendengarkan nada yang santai meningkatkan intensitas konsentrasi.

Membantu gerakan tubuh dan koordinasi:
Melalui musik, ketegangan otot kita berkurang. Relaksasi juga meningkatkan gerakan dan koordinasi
tubuh.

Menghilangkan kelelahan:
Hal yang tidak perlu diragukan lagi, Berlatih relaksasi bisa menjadi cara yang efektif dalam
menemukan energi ekstra bagi tubuh. Hal ini dapat menghilangkan kelelahan yang disebabkan
terlalu banyak latihan dan kelelahan yang disebabkan oleh pekerjaan repetitif dan membosankan.

Meningkatkan produktivitas:
Mendengarkan musik sambil bekerja dapat menginspirasi kita. Kebanyakan orang bekerja dengan
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baik dan tampil lebih baik dalam pekerjaan ketika mereka sambil sudah terbiasa meluangkan waktu
untuk berlatih rileksasi.

Merilekskan pikiran dan membantu mengatsi sulit tidur:
Salah satu cara mengatasi insomnia adalah dengan mendengarkan musik klasik. Studi menunjukkan
bahwa mendengarkan musik dapat membuat Anda santai, gelombang otak menurun, sehingga tidur
Anda jadi lebih mudah.

Membantu mengurangi stres dan meningkatkan rilaksasi:
Mendengarkan Audio Self Hypnosis Deep Trance Relaxation bukan hanya menenangkan pikiran tapi
juga fisik. Musik relaksasi membantu dalam relaksasi otot-otot yang tegang karena terlalu lama
bekerja. Hal ini juga membantu melepaskan ketegangan yang disebabkan oleh suasana yang
menantang. Ketika mendengarkan musik relaksasi, Anda akan merasakan secara perlahan stres Anda
menghilang. Anda akan menjadi lebih optimis dan positif.

DVD Audio Self Hypnosis Deep Trance Relaxation ini sangat membantu Anda dalam menghadapi
hari-hari yang penuh tugas yang menantang. Jaga pikiran Anda agar tetap rileks dengan bantuan
DVD Self Hypnosis Deep Trance Relaxation original dari NAQS DNA

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

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
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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, CH CHt CI MNLP
Founder NAQS DNA Institute.
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Profile Founder : Edi Sugianto, CH CHt CI MNLP.
Trainer Internasional, Motivator, Quantum Healer, Hypnotherapist, Personal Coach, Mentor
Pengembangan Diri, Peneliti Potensi Bawah Sadar, Trainer Hipnotis, Hypnotherapy & NLP,
Founder dari NAQS DNA INSTITUTE OF QUANTUM MIND TECHNOLOGY.

Kualifikasi :

1. Practitioner Of Communication Skill From Sinergy Lintas Batas
2. Licensed NLP Practitioner From The Society of Neuro-Linguistic Programming™ Richard

Bandler
3. Certified Master Kapassinian Hipnotis (Foundations in Hypnotherapy Certificate of

Completion) From HMI (Hypnosis Motivation Institute), Tarzana, California, USA.
4. Certified Ego State Therapist From School of Mind Reprogramming.
5. Certified Ericksonian Hypnotherapist From Ericksonian Hypnotherapy Indonesia
6. Certified Hypnotist From Indonesian Hypnosis Society
7. Certified Hypnotherapist From Indonesian Hypnosis Society
8. Certified Hypnotist From IBH (The Indonesian Board of Hypnotherapy)
9. Certified Hypnotherapist From IBH (The Indonesian Board of Hypnotherapy)
10. Certified Instructor From IBH (The Indonesian Board of Hypnotherapy)
11. Authorized Certified Trainer From IBH (The Indonesian Board of Hypnotherapy)
12. Licensed Certified Hypnosis Trainer From Alpha Omega NLP Hypno Center
13. Autorizhed Certified Board From Alpha Omega NLP Hypno Center
14. NNLP Practitioner From NNLP Society
15. NNLP Master Practitioner From NNLP Society
16. NNLP Certified Trainer From NNLP Society
17. NNLP Society Authorized Trainer
18. Certified Personal Coach From Alpha Omega NLP Hypno Center & Krishnamurti.
19. Hypnomotivator (HYP) From Hypnomotivator Indonesia
20. Member of Pusat Spiritual Dan Hipnotis Indonesia (PSHI)
21. Member Of Wahana Sejati Hypnosis Therapy & Training Center
22. Member of Herbal Penawar Al-Wahidah Int’l
23. Member Of Psychotronica Center
24. Member Of Lembaga Bantuan Hypnotherapy Dan Spiritual Indonesia (LBHSI)
25. Member Of Pertubuhan Silat Seni Gayung Fatani Malaysia



Page 8 of 28
Blog : https://kristalmanigajah.wordpress.com

PANDUAN PROGRAM “AURA KRISTAL MANI GAJAH”Edisi Juni 2015

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


