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Apa Itu Mental Blocks? 

Mental blocks, adalah hambatan secara mental / psikologis yang 

menyelubungi pikiran seseorang. Ia dapat muncul dari kekeliruan 

pengalaman hidup / pergaulan, sisa traumatik masa lalu, sisa luka batin, 

sisa pengalaman yang tidak mengenakkan ketika kecil maupun karena 

“kekeliruan” atau kekurangtepatan cara pandang / anggapan terhadap 

sesuatu bahkan akibat cara belajar/ pendidikan yang tidak tepat. 

Kemunculannya (manifestasinya) bisa berbentuk kecanggungan 

bertindak, kesulitan berbicara (apalagi di depan umum), kesulitan 

mengaktualisasikan diri (walaupun sebenarnya memiliki berbagai 

kelebihan, misalnya kecerdasan/ kemampuan lain), kadang juga muncul 

dalam bentuk sindrom “inferior complex” / sindrom rendah diri. 

Contoh gampangnya gini deh… Pernah ngelihat sirkus gak? Nah, coba 

kita amati tuh binatang buas di sirkus ataubinatang gede semacam 

gajah… Gajah kan punya kekuatan besar dan bisa aja meloloskan diri 

dari seutas tali kecil yang ditambat ke tiang pancang yang cuma 

selengan anak kecil… Dengan sekali tarik pasti deh lepas.. Tapi 

kenyataannya kan enggak… Itu karena si gajah diajari untuk tidak bisa 

lepas dari tiang pancang itu.. Alhasil sang gajah pun “percaya” dan 

menganggap dirinya tidak cukup kuat untuk meloloskan diri… 

Demikian pula dengan sang Raja Hutan yang menjadi “loyo”…. Pikiran 

mereka terlanjur “diprogram” untuk melakukan apa-apa yang diinginkan 

oleh pemilik sirkus! Itulah gambaran sederhana mental block. Mental 

block menghalangi pikiran sadar seseorang dari tindakan positif yang 

memberdayakan. 

Apa Itu “Program Negatif” 

Berkerabat dengan “mental block”, “program negatif” muncul 

mengiringi kehidupan kita sehari-hari, yakni ketika pikiran kita 

berhubungan dengan berbagai informasi yang tidak semuanya 

memberdayakan! Waspadalah!!! Dalam istilah hipnoterapi, pikiran kita 

diprogram oleh keadaan dan situasi kehidupan di sekitar kita, diprogram 

oleh televisi, sinetron, dsb…. Kadang diprogram oleh anggapan kita 
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sendiri yang kadang bertentangan dengan produktivitas. Misalnya, kita 

pernah menganggap bahwa sukses itu hanya milik orang-orang yang 

berduit banyak, dsb… Jika pikiran kita meyakini hal itu, maka benar 

jugalah, terjadilah…. kita sulit sukses karena pikiran kita telah 

menolaknya! Jadilah “mental block”. 

Hal yang sama, terjadi di rumah-rumah, ketika orangtua yang sedang 

marah, mengata-ngatai anaknya dengan ucapan kasar dan 

“menghukum”/ memvonis, misalnya…”kamu memang anak goblok kok, 

masak gini aja gak bisa…”, dsb….. Atau, ada lagi variasi lain. Ketika 

mendapoati anaknya yang nakalnya bukan main (maklum anak-anak, 

kan gitu biasanya.. ntar kalo dieeem aja, ntar malah jadi patung lhoh…. 

hehe…), sang ibu ngomel-ngomel di deopan anaknya pula: “…duh… 

bandelnya kamu… kayak anak setan…” (naudzubillaah..). Emang 

seneng kalo anaknya jadi anak setan.. hehehe…. 

Di sekolah, sering pula kita temui guru yang seenaknya berucap 

sembrono kepada murid-muridnya. Kata-kata itu mempengaruhi pikiran 

anak dan lambat laun berubah menjadi program negatif yang terbawa 

hingga anak tersebut dewasa kelak! 

Itulah beberapa “ketidaksengajaan” atau “kekhilafan” yang berujung 

FATAL! Dalam bahasa masyarakat umum (masyarakat Jawa)  disebut 

“mandi pangucape” (manjur kata-katanya). 

Dalam terminologi hipnoterapi, kata-kata tersebut masuk ke alam bawah 

sadar si anak dan langsung memprogram pikiran sadarnya! Ingat: 

kekuatan alam pikiran bawah sadar = 88% ! Cukup kuat untuk 

memerintah pikiran sadar (yang cuma 12%!) yang selanjutnya, pikiran 

sadar memerintah organ-organ tubuh (fisik)!  Bayangkan dan rasakan 

akibat kelalaian kecil tadi ! Demikian juga, bila seseorang terbiasa 

menerima kata-kata negatif yang merendahkan (bahkan mungkin 

dialami sejak pada masa kanak-kanak) baik oleh orang-orang di 

lingkungan rumah, sekolah, di lingkungan permainan bersama teman-

temannya, dsb. Atau, seseorang yang ketika kecil sering ditakut-takuti, 

akan tumbuh menjadi pribadi yang canggung, rendah diri, penakut, 
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dsb… Kalau dah gini nih…. bahaya…. Pengalaman pahit tersebut 

(kadang berupa trauma), dapat berubah menjadi selaput penghalang 

(blocks) secara mental, yang disebut mental blocks. 

Sebenarnya masih sangat banyak kejadian di sekitar kita yang dapat 

menjelma menjadi mental block, penghalang pemikiran produktivitas 

kita. 

Saya contohkan, dari pengalaman salah seorang guru hypnotherapy 

saya, Adi W. Gunawan. 

Artikel ini saya tulis untuk menjawab banyak sekali pertanyaan yang 

diajukan kepada saya baik melalui email, SMS, ataupun saat seminar. 

Ternyata masih banyak juga orang yang kurang jelas apa itu mental 

block, proses pembentukan, cara mengenali, dan yang lebih penting cara 

untuk mengatasi dan menghilangkan mental block. 

Sebelum saya membahas apa itu mental block saya akan menjelaskan 

kembali proses pemrograman pikiran manusia. 

Proses pemrograman pikiran sebenarnya telah terjadi sejak seorang anak 

masih di dalam kandungan ibunya, sejak ia berusia 3 bulan. Pada saat ini 

pikiran bawah sadar telah bekerja sempurna, merekam segala sesuatu 

yang dialami seorang anak dan ibunya. Semua peristiwa, pengalaman, 

suara, atau emosi masuk ke dan terekam dengan sangat kuat di pikiran 

bawah sadar dan menjadi program pikiran. 

Saat kita lahir, kita lahir hanya dengan satu pikiran yaitu pikiran bawah 

sadar. Bekal lainnya adalah otak yang berfungsi sebagai hard disk yang 

merekam semua hal yang kita alami. Sejak lahir, dan sejalan dengan 

proses tumbuh kembang, kita mengalami pemrograman pikiran terus 

menerus, melalui interaksi kita dengan dunia di luar dan di dalam diri 

kita. 

Pada anak kecil, yang memprogram pikirannya adalah terutama kedua 

orangtuanya, pengasuh, keluarga, lingkungan, guru, TV, dan siapa saja 
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yang dekat dengan dirinya. Saat masih kecil pemrograman terjadi 

dengan sangat mudah karena pikiran anak belum bisa menolak informasi 

yang ia terima. Ketidakmampuan memfilter informasi ini disebabkan 

karena pada saat itu critical factor, atau faktor kritis, dari pikiran sadar 

belum terbentuk. Kalaupun sudah terbentuk critical factor masih lemah. 

Pemrograman pikiran saat anak masih kecil terjadi melalui dua jalur 

utama yaitu melalui imprint dan misunderstanding. Definisi imprint 

adalah “a thought that has been registered at the subconscious level of 

the mind at a time of great emotion or stress, causing a change in 

behavior” atau imprint adalah apa yang terekam di pikiran bawah sadar 

saat terjadinya luapan emosi atau stress, mengakibatkan perubahan pada 

perilaku. 

Misunderstanding adalah salah pengertian yang dialami seseorang saat 

memberikan makna kepada atau menarik simpulan dari suatu peristiwa 

atau pengalaman. 

Baik imprint maupun misunderstanding, setelah terekam di pikiran 

bawah sadar, akan menjadi program pikiran yang selanjutnya 

mengendalikan hidup seseorang. 

Satu hal yang perlu kita mengerti yaitu bahwa semua, saya ulangi… 

semua, program pikiran adalah baik. Program pikiran selalu bertujuan 

membahagiakan kita. Program pikiran diciptakan atau tercipta demi 

kebaikan kita berdasarkan level kesadaran dan kebijaksanaan kita saat 

itu. 

Program pikiran menjadi mental block apabila bersifat menghambat kita 

dalam mencapai impian atau tujuan kita. Sebaliknya program pikiran 

akan menjadi stepping block, batu lompatan, bila bersifat mendukung 

kita. 

Anda jelas sekarang? Atau masih bingung? 

Ok, saya kasih contoh ya biar lebih jelas. 
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Ini dari kasus klinis yang pernah saya tangani. Ada seorang wanita, 

sebut saja Rosa, cantik, ramah, cerdas, pintar cari uang, dan mandiri tapi 

sampai saat bertemu saya, usianya saat itu 35 tahun, masih jomblo alias 

single, belum dapat jodoh. 

Rosa juga bingung mengapa ia sulit dapat jodoh. Ada banyak pria yang 

suka padanya. Namun setiap kali pacaran dan jika sudah masuk ke 

rencana untuk menikah, selalu muncul masalah sehingga hubungan 

mereka akhirnya putus. 

Setelah dicari akar masalahnya, saya menemukan program pikiran, di 

pikiran bawah sadarnya, yang sangat baik namun justru bersifat 

menghambat dirinya untuk bisa dapat jodoh. 

Apa itu? 

Ternyata ayah Rosa meninggal saat ia masih kecil, usia 7 tahun. Sejak 

saat itu ibunya yang bekerja keras menghidupi keluarga mereka. Bahkan 

pernah sampai jatuh sakit dan hampir meninggal. 

Nah, pas saat ibunya sakit keras,Rosa berdoa dan mohon kesembuhan 

untuk ibunya. Dan dalam doanya ia berjanji bahwa ia akan membalas 

semua pengorbanan ibunya, setelah ia dewasa kelak, dengan selalu 

menyayangi dan mendampingi ibunya. 

Janji ini ternyata masuk ke pikiran bawah sadarnya dan menjadi 

program. Benar, sejak saat itu dan hingga ia dewasa Rosa adalah anak 

yang begitu sayang pada ibunya. Selama ini program pikirannya telah 

sangat membantu Rosa dalam menjalani hidupnya. Rosa bekerja keras, 

menjadi anak yang sangat mencintai ibunya. Dan ibunya juga begitu 

bersyukur dan bahagia karena mempunyai anak yang begitu 

menyayanginya. Nah, program yang sangat positif ini tiba-tiba berubah 

menjadi program yang menghambat (baca: mental block) saat Rosa 

ingin berkeluarga. 
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Program ini mensabotase setiap upaya Rosa untuk mendapat pasangan 

hidup. Saat saya berdialog dengan “bagian” (baca: program) yang tidak 

setuju bila Rosa menikah, saya mendapat jawaban yang jelas dan lugas. 

Ternyata “bagian” ini khawatir Rosa tidak bisa menepati janjinya, 

menyayangi dan mendampingi ibunya karena bila menikah, menurut 

pemikiran “bagian” ini, Rosa harus mengikuti suaminya dan 

meninggalkan ibunya sendiri. “Bagian” ini tidak setuju dengan hal ini. 

Nah, anda jelas sekarang? 

Saya beri satu contoh lagi biar lebih jelas. 

Saya mendapat email dari seorang pembaca buku, sebut saja Bu Asri, 

yang mengeluh bahwa ia telah berusaha keras untuk menaikkan 

penghasilannya namun selalu gagal. Setelah membaca buku The Secret 

of Mindset dan mendengarkan CD Ego State Therapy ia menemukan 

program pikiran yang menghambat dirinya, khususnya di aspek 

finansial. 

Ternyata dulu, saat akan menikah, ia mendapat wejangan dari ibunya, 

“Nak, ingat ya… nanti waktu menjadi seorang istri, cintai suamimu 

dengan tulus, baik di kala suka mapun duka, layani dengan sepenuh hati, 

tempatkan suami sebagai kepala rumah tangga, jaga perasaan dan harga 

diri suami, jangan melebihi suamimu…….” 

Pembaca, wejangan (baca: program) ini tentu sangat baik. Namun 

menjadi masalah karena program ini justru menghambat upaya Bu Asri 

meningkatkan penghasilannya. Selidik punya selidik ternyata 

penghasilan Bu Asri saat ini sama dengan penghasilan suaminya. 

Makanya saat ia berusaha menaikkan income-nya selalu saja ada 

hambatan. Program ini yang menghambat dan tujuannya juga sangat 

“positif” yaitu agar Bu Asri bisa menjadi istri yang baik sesuai wejangan 

ibunya. 

Bagaimana, jelas sekarang? 
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Suatu program, selama tidak bersifat menghambat diri kita maka jangan 

diotak-atik. Biarkan saja. Nggak usah bingung. Ada rekan yang, setelah 

membaca buku dan mengerti soal mental block, begitu giat mencari 

berbagai mental blocknya. Bahkan sampai mengeluh,”Pak, saya kok 

nggak menemukan mental block saya ya?”. 

Lha, kalo memang nggak ada trus apa harus dipaksakan ada? Bukankah 

lebih baik bila waktu yang ada digunakan untuk belajar dan 

mengembangkan diri? Kekhawatiran karena tidak menemukan mental 

block justru bisa menjadi mental block baru. 

Lalu, bagaimana sikap yang benar? 

Ya, santai saja lah. Nggak usah aneh-aneh. Kita harus netral saja. 

Selama hidup kita happy, usaha lancar, semua berjalan seperti yang kita 

rencanakan dan harapkan maka nggak usah pusing soal mental block. 

Mental block akan kita rasakan saat ada penolakan atau hambatan 

untuk mencapai suatu target yang lebih tinggi. Penolakan ini juga 

timbul saat kita ingin berubah. 

Ini saya kutip email yang baru saya terima dari seorang pembaca buku 

saya: 

“Saya ingin lebih memahami dan  membaca buku-buku anda. Saya beli 

The Secret of Mindset. Saat baca ada aja perasaan yang membuat saya 

malas, ngantuk dsb. Padahal saya sungguh ingin membaca buku TSOM. 

Bagaimana solusinya?” 

Perasaan malas, mengantuk, dan berbagai perasaan lain yang 

menghambat upaya untuk berubah ini adalah ulah nakal dari mental 

block kita. Nah, ini saatnya kita perlu menemukan dan mengenali mental 

block ini. Setelah ditemukan… ya dibereskan. Gitu aja kok repot. 

Intinya, jika anda telah menetapkan target yang lebih tinggi, dari apa 

yang telah anda capai saat ini, dan anda merasa ada yang tidak enak di 

hati anda maka ini indikasi adanya mental block. 
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Atau jika anda mengalami kegagalan yang beruntun atau yang 

mempunyai pola kegagalan yang sama, maka ini indikasi sabotase diri 

alias mental block. 

Mental block ini ada juga yang baik. Misalnya anda telah berkeluarga. 

Dan ada kesempatan untuk selingkuh namun anda tidak mau. Alasannya 

bisa macam-macam. Bisa takut dosa, takut masuk neraka, takut malu, 

takut ketahuan, bisa karena anda tidak ingin melukai hati pasangan anda, 

atau anda setia pada janji pernikahan anda, atau alasan apapun. Yang 

pasti, ada satu program pikiran yang menghambat anda melakukan 

sesuatu. Mental block ini tentunya perlu dipertahankan. 

So… bersikaplah netral… jadilah orang yang Non Block. Artinya anda 

tidak neko-neko atau aneh-aneh. Cari mental block sesuai kebutuhan. 

Kalo sedikit-sedikit cari mental block … sedikit-sedikit cari mental 

block…  maka saya khawatir anda akan menghabiskan waktu, tenaga, 

pikiran, dan resource yang anda miliki untuk sesuatu yang tidak 

produktif. Kalo seperti ini…anda masuk kategori Go Block. 

Sumber: Adi W. Gunawan 

Saya lanjutin yach…. 

Setiap orang pasti memiliki pengalaman pahit, luka batin, trauma, 

program pikiran yang salah (menjelma menjadi mental blocks), dsb. 

Yupz… Mental Blocks ini bisa menjangkiti siapa saja. Walaupun 

efeknya sangat mengganggu dan disadari oleh  “pengidapnya”, tetapi 

tidak dapat dijelaskan mengapa terjadi. 

Berita buruknya, ketidaknyamanan mental akibat mental block ini 

membelenggu seseorang, memasung kreativitas sehingga menghalangi 

kesuksesan seseorang/ anak. Mereka yang berkarya di bidang 

pendidikan, bisnis, produksi, jasa, dsb wajib mewaspadai mental block 

ini. 
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Berita baiknya, mental blocks & program negatif ini dapat 

dihilangkan ! 

Mental Block & program negatif ini hanya dapat dihilangkan efektif 

dengan metode Mind Reprogramming (Pemrograman Ulang Pikiran). 

 

FREE ONLINE CLASS AURA MANI GAJAH 

Silibus & Tujuan Pembelajaran Kelas Online Aura Mani Gajah : 

 

Pertama : Pembangkitan, Attunement, Aktivasi, & Sinkronisasi. 

 

Kedua : Pembersihan Energi Blockage, Mental Block, dan peningkatan 

kemampuan peserta dalam mengakses kesadaran Quantum Alpha 

Theta. 

 

Ketiga : Empowering & Pemantapan. 

 

Kelas berlangsung selama 7 Hari untuk setiap sesi. 

 

Rangkuman pelajaran : 

 

Hari ke 1 : 

1. Meditasi Aktivasi & Sinkronisasi 

2. Meditasi Wujud 

3. Tekhnik Sadar Nafas 

 

Hari Ke-2 : 

1. Meditasi Gelombang Cinta 

2. Praktek Tekhnik Sadar Nafas 

3. Praktek Telepati AsmaraNala 
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4. Read Ho'o Pono Pono 

5. Read The Unconditional Love 

 

Hari Ke-3 : 

1. Meditasi SMITH, membuat Tombol Kedamaian. 

2. Self Therapy SMITH 

3. Self Therapy Anger Management. 

4. Read "Apa itu Mental Block" 

5. Praktek Telepati 

6. Praktek Tekhnik Sadar Nafas. 

 

Hari Ke-4 : 

1. Meditasi Sinkronisasi Tahap 2 

2. Praktek Tekhnik Sadar Nafas 

3. Praktek Telepati. 

 

PUSTAKA : 

1. Ebook Getar Mustika Mani Gajah 

2. Ebook SMITH 

3. Ebook Kontak Anger Manajemen 

4. Ho'o Ponopono, http://www.naqsdna.com/2010/12/hooponopono-

untuk-anda-terima-kasih-i.html 

5. Gelombang Cinta, http://www.naqsdna.com/2013/01/meditasi-

gelombang-cinta-sembuhkan.html 

6. RAHASIA MAGNET CINTA ; THE POWER OF LOVE, 

http://www.naqsdna.com/2013/02/rahasia-magnet-cinta-power-of-

love.html 

7. Apa itu Mental Block, 
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Presented by 

https://kristalmanigajah.wordpress.com/ 

 

Ilmu Pengasihan Getar Mustika Mani Gajah  

Ilmu Pengasihan Getar Mustika Mani Gajah adalah suatu keilmuan yang bermanfaat Untuk 

mengaktifkan Getaran Energi Magnetisme Pribadi, Membuka Aura Pesona Diri, Kharisma, 

Meningkatkan Rasa Percaya Diri (Self Confidence), dan Aura Daya Pengasih / Pelet / 

Mahabbah, serta Keberlimpahan Rejeki. 

 
 

Ilmu Pengasihan Getar Mustika Mani Gajah di zaman dahulu selalu identik dengan adanya 

benda mistik yaitu Mustika Mani Gajah. Dengan kata lain, seseorang baru dapat 

mendayagunakan kekuatan Daya Pengasih Getar Mustika Mani Gajah jika dan hanya jika 

Mustika Mani Gajah ada bersamanya. 

 

Namun itu tidak menjadi suatu keharusan lagi jika anda sudah mengikuti Program Aura Kristal 

Mani Gajah dari NAQS DNA. Setelah mengikuti Program ini, Ilmu Pengasihan Getar Mustika 

Mani Gajah dapat anda gunakan dengan sangat baik bahkan jika anda tidak sedang membawa 

bendanya. Bahkan jika seandainya anda tidak mempunyai Kristal Mani Gajah sekalipun, 

seseorang yang telah diaktifkan Kekuatan Ilmu Pengasihan Getar Mustika Mani Gajah di dalam 

dirinya. Dia akan dapat mendayagunakan Kekuatan Ilmu pengasihan ini dengan sangat baik. 

 

Soal tuah dan khasiat Batu Kristal Fosil Mani Gajah, tentunya kembali berpulang pada 

keyakinan anda masing-masing. Bagi yang meyakini, tentu saja dia akan mendapatkan manfaat 
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lain selain sekedar sebagai perhiasan. Dan bagi yang tidak meyakini, maka Fosil Mani gajah 

hanya akan menjadi asesoris saja... 

 

Apa yang saya sampaikan di atas adalah logis dan ilmiah saja, karena dalam Hukum Pikiran 

dinyatakan bahwa keyakinan apapun yang anda yakini di dalam pikiran anda, maka cepat atau 

lambat akan anda lihat realita nyatanya... You see what you believe...  

 

Silahkan cari di Google mengenai prinsip kekuatan keyakinan dan kekuatan pikiran, maka anda 

akan menemukan bahwa keyakinan anda adalah penentu nasih anda... 

 

Itulah sebabnya, walau banyak orang yang mempunyai Mustika Mani Gajah. Baik yang 

diperoleh dari Orang Pintar, membeli, ataupun dari warisan, namun tidak memperoleh manfaat 

apapun dari Mustika yang dimilikinya selain sekedar sebagai perhiasan saja.  Karena mereka ini 

hanya memegang bendanya saja, tanpa tahu mengenai keilmuan yang seharusnya menyertainya. 

Serta tanpa adanya seorang pembimbing yang dapat membantunya untuk mendayagunakan 

Mustika Mani Gajah yang dimilikinya  Serta membantunya untuk mensinkronkannya dengan 

kekuatan Pikiran Bawah sadarnya sendiri.. 

 

Mengapa Mustika Fosil Mani Gajah..? 

 

Pertama, ini adalah mengenai selera dan kecocokan hati. Ini mengenai apa yang anda sukai. Dan 

segala sesuatu yang anda sukai, akan membangkitkan emosi-emosi positif di dalam diri anda. 

Sedemikian hingga getaran pribadi anda akan bergetar dalam frekwensi yang positif. Dan jika 

anda menyukai Mustika Fosil Mani Gajah, maka diri anda akan selaras dengan segala mitos 

khasiat serta manfaatnya.  

 

Kedua, mitos & Legenda. 

Cerita yang tertuang di dalam suatu mitos dan legenda, sesunguhnya berisi pengajaran-

pengajaran dan wejangan mengenai suatu petuah dan keilmuan. 

 

Orang zaman dulu, memang suka menggunakan media Mitos untuk menyampaikan suatu 

keilmuan yang bersifat abstract dan sulit difahami oleh logika nalar biasa. Karena dengan suatu 

cerita, sesuatu yang tadinya rumit, akhirnya lebih mudah diterima. 

 

Termasuk mengenai ILMU MUSTIKA MANI GAJAH, yang bersifat abstract ini akan lebih 

mudah difahami, jika disampaikan dalam bentuk cerita dan legenda... 

 

Ketiga, Ciri khas. 

Mustika Fosil Mani Gajah mempunyai banyak ciri khas yang sangat berbeda dengan batuan yang 

lain. Ciri-ciri khusus inilah yang membuat atom-atom molekuler batu fosil Mani Gajah 

mempunyai vibrasi alami yang juga khusus... 

 

Dan semua itu akan menjadi hidup jika diperkuat oleh keyakinan manusianya. Sinergi antara 

kekuatan alam dan kekuatan manusia, tentulah akan menghasilkan perpaduan kekuatan yang luar 

biasa... 
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Dan dengan metode serta Tekhnik Quantum Kontak yang saya ajarkan di dalam pelatihan 

Quantum Mind Technology "Kontak The Alchemy Of Mind" maka Kekuatan Alami dari 

Mustika Mani Gajah dapat di kontak tanpa perlu membawa bendanya. 

 

Jadi, Ilmu Pengasihan Getar Mustika Mani Gajah ini pada prinsipnya adalah perpaduan dari dua 

keilmuan. Yaitu Ilmu Mustika Mani Gajah dan Ilmu Quantum Kontak. Sehingga kekuatannya 

menjadi semakin berlipat ganda dan menjadi jauh lebih mudah untuk dipelajari. 

 

Cara untuk mempelajari Ilmu Pengasihan Getar Mustika Mani Gajah ini juga cukup sederhana 

saja, anda tidak perlu melakukan ritual, tirakat, puasa, dan berbagai syarat yang berat lainnya. 

Cukup melakukan Aktivasi dari saya satu kali seumur hidup, maka ilmu ini sudah menyatu 

bersama anda. 

 

Dan di bawah ini adalah cuplikan dari sesi Konsultasi saya dengan peserta Program aura Kristal 

Mani Gajah sore kemarin tanggal 29 Juni 2015. 

 

☆☆☆ 

 

Ruang Konsultasi Aura Kristal Mani Gajah. 

Berikut ini adalah dialog Konsultasi dari peserta Program Aura Kristal Mani Gajah di 

kristalmanigajah.wordpress.com 

 

Room 1 via BBM : 
 

T : Pak ak mau nanya...apa tanpa sinkronisasi mani gajah bisa di gunakan energinya??? 

 

J : Bisa, Jika hatimu sudah madep mantebz. 

 

T: Ketika saya pake pertama kali pake ada hawa dingin di sekitar dada saya pak...sejuk...saya 

yakin itu awal yang sangat bagus. 

 

J : Alhamdulillah, itu artinya sdh sinkron.. Tinggal belajar cara-cara menggunakannya saja... 

 

T : Ok...buku baru máu saya buka...mhn doanya...smoga manfaat dunya wal akhir..amien.. 

 

J : Aamiin... 
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Room 2 Via WhatsApp. 
 

T : Assalamualaikum Pak Edi, paketan sudah nyampe kemaren, mohon maaf baru bisa mgabarin, 

terimakasih sangat Pak Edi saya diberi bonus. 

 

... semoga barokah Pak. Siap siap ngamalkan sesuai panduan. Sekali lagi terima kasih sangat. 

Wassalam. 

 

J : Wa'alaikum salam.. 

 

T : Assalamualaikum, Pak Edi... tadi subuh saya melakukan meditasi sinkronisasi... saya 

merasakan nyeri kepala sampai mual mual saat membaca amalan sesuai di panduan... normal 

saja ya Pak?... sementara belum saya pakai lg cincin MG nya... karena setelah 5 menit 

memakainya mualnya timbul lagi... insyaAlloh nanti saya meditasi lagi. Maturnuwun. 

 

J : Wa'alaikum salam, Lakukan dengan lebih ikhlas... 

 

T : InsyaAlloh Pak Edi... powernya besar sekali kristal MG... 

 

J : Terjadinya Rasa Mual, itu disebabkan adanya proses sinkronisasi dan juga netralisasi energi 

negative yang ada di dalam diri anda.. 

 

Perlu diketahui, bahwa dalam Program Aura Kristal Mani Gajah, juga sudah terprogram Energi 

Quantum Love Healing Touch (Sentuhan Penyembuhan dengan Kekuatan Energi Cinta Kasih)... 

 

Dan ketika energi cinta kasih merasuk ke dalam diri, maka akan menetralisir berbagai energi 

negatif yang bersumber dari berbagai Pengalaman Trauma, Emosi Negatif, kecewa, dendam, 
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sakit hati, cemas, ragu, dll.. 

 

Karena energi negatifnya sangat besar, maka reaaksi yang terjadi memang sedikit terasa kurang 

nyaman. Namun, dengan sering melakukan meditasi sinkronisasi dengan ikhlas serta pasrah pada 

kuasa ilahi yang sedang bekerja.. Maka kondisi anda semakin lama akan semakin nyaman.. 

 

Dan akhirnya, semuanya terasa enak, nyaman, dan melegakan.. Karena semua sampah-sampah 

energi negatif telah berhasil dibersihkan. Dan untuk selanjutnya, diri anda akan bergetar dalam 

vibrasi positif, dan penuh cinta kasih. 

 

T : Alhamdulillah Pak Edi, terima kasih atas bimbingannya... persis kayaknya seperti itu, sehari 

ini bawaannya memang lebih kalem menghadapi sesuatu... bener2 memang ndak ada yg 

kebetulan... Alhamdulillah... 

 

J : Alhamdulillah, semoga Manfaat.. 

 

☆☆☆ 

 

Sekian tulisan singkat ini, semoga bermanfaat untuk anda semua...  

 

Salam FMG Lovers.  

 

 

Edi Sugianto 
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