Master Trainer :
Edi Sugianto, CHt CI MNLP

Info & Pendaftaran :

081231649477
Investasi :

Rp. 4.000.000,Early Bird
( Mendaftar 5 hari sebelum hari H ] :

Rp. 2.500.000,-

SABTU - MINGGU, 26 & 27 JANUARY 2013

QUANTUM MIND TECHNOLOGY
WORKSHOP
PELATIHAN 2 HARI
Seni Mengolah Potensi Kekuatan Pikiran & Keajaiban Hati Yang
akan mengeksplorasi kemampuan LUAR BIASA ANDA dari sisi
“Unconscious Mind”. Ini merupakan Technology Softskill yang
dapat mempertemukan (crossover) pengetahuan Pikiran Bawah
Sadar, Esoteris, Spiritualitas, Mind Control, Metafisika, bahkan
LOA, yang ternyata di tingkat Meta memiliki benang merah yang
sangat jelas.

Diskon 10%
bila mendaftar lebih
dari 2 orang

ALAMAT PELATIHAN :

Atlantic Hotel
Jl. Salemba Raya No. 26
Jakarta Pusat

www.NAQSDNA.com
www.KEAJAIBANHATI.com

Design the Life You Want..
Want..!
..!

TWO DAYS WORKSHOP

QUANTUM MIND TECHNOLOGY
KUPAS TUNTAS POTENSI BAWAH SADAR & KEAJAIBAN QUANTUM
For Your Ultimate Total Solution
Holistic Health, Wellness, Success, Happiness, & Greatnes
MASTER TRAINER :
EDI SUGIANTO, CI CHt MNLP ( FOUNDER NAQS DNA)
Sahabat...








Sadarkah bahwa kita sehari-hari hanya menggunakan sekitar 5% dari seluruh Potensi Kemampuan
Otak kita..?
Sadarkah bahwa kejadian-kejadian yang terjadi dalam kehidupan kita, Baik Buruk maupun Positif,
sebagian besar karena kita sendiri yang "Menarik"nya..?
Sadarkah bahwa hampir semua Kegagalan dan Kesuksesan Kita, selain karena "Ijin" Allah Yang
Maha Kuasa, adalah karena hasil usaha kita sendiri..?
Sadarkah bahwa Tuhan sudah memperlengkapi kita dengan Kekuatan Dahsyat dari Pikiran, baik
Pikiran Sadar, maupun Pikiran Bawah Sadar serta Hati Nurani..?
Bahwa Hidup kita sekarang & yang akan datang, adalah hasil dari apa yang kita Pikirkan dan
Lakukan..?
Bahwa hampir semua kegagalan, kejadian Buruk & Negatif yang terjadi dalam hidup kita, adalah
karena "Limiting Belief" dan Programming yang "Salah Install"..?
Dan bahwa Program-program tersebut, bisa kita Install ulang, dengan Program-program Positif yang
akan mengubah hidup kita...?

Maukah Anda :
Belajar memanfaatkan Pikiran Bawah Sadar untuk merubah Hidup Anda sendiri?
Mengetahui "Rahasia" untuk "Memprogram Ulang" kehidupan Anda dengan menggunakan
Quantum Mind Technology NAQS DNA...?
 Mengubah Hidup Anda menjadi lebih Sukses, Bahagia, Sehat, Aman serta Berkelimpahan dengan
lebih Cepat & Mudah?
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Mungkinkah suatu perubahan hidup dilakukan dengan cara lebih menyenangkan dan lebih cepat?
Apakah Anda ingin menjadi arsitek yang mampu mendesain kehidupan yang Anda inginkan?
Apakah Anda ingin punya self motivation, irresistible communication skill, leadership?
Ingin membuang limiting belief (kepercayaan diri yang membelenggu) dengan mudah?
Ingin mampu menghilangkan fobia dalam waktu 30 menit atau kurang?
Ingin belajar teknik modelling excellent-behavior, sehingga Anda bisa menduplikasi keunggulan
orang lain?
 Ingin mendapatkan hasil riil dari pelatihan yang benar-benar membawa perubahan?
 Ingin merasakan manfaat Quantum Mind Technology di pekerjaan, bisnis, seksual, keuangan,
kesehatan, dll?

Temukan jawabannya, Design The Life You Want,
Want dan bergabunglah bersama kami dalam :

QUANTUM MIND TECHNOLO
TECHNOLOGY WORKSHOP
Training ini akan memudahkan anda meraih semua cita-cita jauh lebih cepat dan lebih gampang.
Experiential Training mengelola vibrasi hati & Kekuatan Pikiran ini akan menyelaraskan potensi otak
(pikiran) dan Hati (perasaan) anda, agar sejalan dalam mencapai semua cita-cita anda.
Quantum Mind Technology adalah Pelatihan seni Mengolah Kekuatan Pikiran Serta Keajaiban Hati
yang akan mengeksplorasi Potensi kemampuan LUAR BIASA ANDA dari sisi "Unconscious Mind". Ini
merupakan Technology Softskill yang dapat mempertemukan (crossover) pengetahuan Pikiran Bawah
Sadar, Esoteris, Spiritualitas, Mind Control, bahkan LOA, yang ternyata di tingkat meta memiliki benang
merah yang sangat jelas.
Melalui pemahaman Quantum Mind Technology, seseorang akan memahami kembali state of mind yang
telah lama tidak disadarinya, yang justru merupakan jembatan yang menyediakan cara pandang yang
berbeda tentang kehidupan, juga sebuah cara pencapaian yang menyediakan banyak kemungkinan, serta
dalam jangka panjang akan meningkatkan kendali akan pikiran itu sendiri.
Training ini akan mengantarkan Anda menyelami makna kehidupan menuju kesuksesan yang hakiki dan
mendapatkan kedamaian hati serta memperoleh keberuntungan-keberuntungan.
Quantum Mind Technology adalah model dan teknik pelatihan yang spektakuler dan revolusioner
dalam mengatasi berbagai masalah yang berkaitan dengan pemberdayaan diri manusia menuju manusia yang
tangguh, cerdas dan mandiri. Model pelatihan yang akan mengembalikan fitrah manusia sebagai makhluk
unggul yang diciptakan oleh Allah dan menata kehidupan ke-arah yang lebih baik untuk mencapai
kesuksesan hidup dan meningkatkan kedamaian hati manusia.
Quantum Mind Technology adalah metode pengendalian & pemrograman pikiran untuk Reprogramming /
Restructuring Program Pikiran Bawah Sadar yang menggunakan pendekatan melalui Meta State of Mind
(State of Mind Energetic Field) dan tiga sudut dari State of Mind itu sendiri (Fikiran, Jiwa, & Tubuh)
sebagai media induksi untuk mencapai kondisi pikiran yang reseptif (kondisi Alpha & theta), dan kemudian
dilanjutkan dengan memprogram ulang pikiran bawah sadar dengan teknik-teknik tertentu sesuai dengan
tujuan atau masalah.

Training berbasis Terapi & Pemberdayaan Potensi diri ini secara khusus di Desain dengan tujuan untuk
membantu peserta pelatihan mengalami Transformasi Kehidupan secara Holistik dan Transendental.
Tujuan pelatihan secara spesifik meliputi :
1. Membantu peserta pelatihan menemukan dan menghancurkan berbagai mental block atau program pikiran
yang selama ini menghambat keberhasilan mereka.
2. Mengajarkan berbagai teknik terapi diri (self-therapy) yang secara klinis telah teruji mampu dengan sangat
cepat membantu seseorang untuk mengenali dan menghancurkan mental block penghambat sukses di
segala aspek kehidupan.
3. Peserta pelatihan mampu melakukan self-therapy dengan efektif, cepat, dan permanen.
4. Meningkatkan dan mengembangkan kesadaran (Mind Expansion and Ascension)
5. Mengaktifkan dan memperkuat The Law of Attraction dalam diri untuk meraih keberhasilan, khususnya pada
aspek finansial (menjadi Money Magnet).

6. Meningkatkan kecerdasan Emosi dan Spiritual
7. Menemukan missing link yang menjadi kunci keberhasilan di segala aspek kehidupan (Holistic Success
Magnet)
Quantum Mind Technology bekerja di level fundamental dan perubahan yang dibawanya mempengaruhi semua
aspek kehidupan. Quantum Mind Technology berfungsi untuk pengembangan diri di seluruh aspek kehidupan.
Semakin anda belajar untuk menguasai teknik Quantum Mind Technology, semakin anda terlatih untuk :
1. Membangun citra diri yang kuat dan positif yang mengekspresikan diri anda yang sebenarnya, diri anda yang
terbaik.
2. Membuat tujuan-tujuan yang jelas dan mampu mencapainya.
3. Berhenti memandang kesalahan anda sebagai kegagalan dan menggunakan kesalahan tersebut sebagai
masukan yang berharga dalam menetapkan tujuan anda.
4. Menjadi lebih produktif dan sukses secara finansial dalam karir anda.
5. Memaafkan orang lain dan diri anda sendiri dan menghilangkan penyesalan yang bisa mengambil
kebahagiaan dalam hidup.
6. Belajar untuk santai dan tetap santai
7. Belajar untuk mengatasi kemarahan, dan menggunakan kemarahan secara kreatif.
8. Belajar untuk berpikir lebih jernih
9. Merasa baik dengan diri anda dan hidup anda sepanjang waktu.
10. Belajar memperbaiki hubungan dengan semua orang di hidup anda – seperti dengan keluarga, teman, teman
kerja, dan terutama diri anda sendiri.
11. Merasakan kepuasan, rasa terpenuhi, dan kedamaian yang sepenuhnya karena anda bisa mengeluarkan
yang terbaik dari diri anda setiap hari.
Berbagai teknik reprogramming / restructuring program pikiran bawah sadar (subconscious) yang diajarkan di
workshop luar biasa ini merupakan teknik-teknik pilihan yang selama ini digunakan dan menjadi andalan saya, dalam
membantu sangat banyak orang berubah dan meningkatkan kualitas hidup mereka secara cepat dan permanen.
MATERI :
1. Hari Pertama : State

of Mind Control (SMC)

Cara Mudah Menguasai Potensi Bawah Sadar yang bisa diaplikasikan untuk memberdayakan potensi diri yang
selama ini masih terpendam di dalam DNA kita yang bermanfaat untuk berbagai solusi kehidupan. Diantaranya
adalah untuk Telepati, ESP, Astral Projection, Sahabat Virtual dan kembaran diri virtual sedulur papat limo pancer,
Rahasia Hidup Kaya & Berkah, Money Magnet, Mengendalikan emosi, Rahasia Doa makbul, Quantum Karomah
modeling (Meta DTI), dll. Dengan menggunakan 3 pintu rahasia untuk mengakses keajaiban bawah sadar ~ Alpha
Thetha Programming, FB Programming, & NT Programming ~ maka tingkat keberhasilan siswa dalam mengakses
keajaiban bawah sadarnya akan dapat dipastikan hingga mencapai level 100%.
2. Hari Kedua : Meta

State of Mind Control (Quantum Tranceformation)

Cara mudah menguasai ilmu metafisika, Quantum, Spiritual, dll. Secara Ilmiah & alamiah dengan menggunakan Meta
State of Mind ReProgramming. Untuk berbagai solusi hidup, serta terapi untuk diri sendiri dan orang lain. Mampu
mengaplikasikan Quantum Healing & Empowerment, Quantum Sufi, Inner Power, Inner Beauty, Buka Aura, Rahasia
Metaresonansi untuk meningkatkan frekwensi air atau benda menjadi berenergi, Personal Magnetisme, dan masih
banyak lagi.

INFO & PENDAFTARAN : Edi S. [ 081 231 649 477 ]

www.NAQSDNA.com | www.KEAJAIBANHATI.com

