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Q~Telepati atau Quantum Telepati adalah Seni Komunikasi yang efektif dan paling tepat untuk 

digunakan di era Fisika Quantum abad ini. Quantum Telepati mendayagunakan dan menggunakan 

kekuatan Alpha Theta Power & Keajaiban Quantum Vibration untuk mengaktifkan 

potensi Kekuatan Telepatis yang selama ini masih tersimpan di alam bawah sadar manusia. 

 

Komunikasi efektif terdiri dari dua istilah: komunikasi dan efektif. 

 

Komunikasi adalah proses menyampaikan atau berbagi informasi, pikiran, dan perasaan melalui lisan, 

tulisan, atau bahasa tubuh. 

 

Efektif, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), berarti “ada efeknya” (akibatnya, 

pengaruhnya, kesannya) atau “dapat membawa hasil; berhasil guna”. Kata efektif juga sering diartikan 

sebagai “mencapai sasaran yang diinginkan”. 

 

Dengan demikian, komunikasi efektif (effective communication) dapat diartikan sebagai “komunikasi 

yang berhasil mencapai tujuan, seperti diterima, dipahami, mengubah persepsi, dan mengubah perilaku 

atau melakukan aksi”. 

 

 Pernahkah suatu ketika Anda memikirkan sesuatu, secara “kebetulan” sesuatu yang terlintas pada 

pikiran Anda tersebut tiba-tiba saja nongol? Atau sedang memikirkan atau membayangkan seorang 

sahabat, dan kemudian pada saat yang hampir bersamaan, sang sahabat juga memikirkan Anda? Atau 

pernahkah Anda mengirimkan SMS pada teman dan teman Anda pun demikian? Kok nyambung ya…. 

Jangan-jangan…. waduh….. Tenaaaang, don’t worry... jangan panik dan menuduh teman Anda 

menggunakan sejenis “ilmu klenik”.. hehe.. :) 

 

Kejadian tersebut lumrah terjadi dalam alam pikiran manusia. Pikiran manusia ternyata bisa sambung-

menyambung gitu dengan orang lain…. Ada daya tarik-menarik di antara para pikiran itu. Hal yang 

demikian ini, minjem bahasanya orang Barat disebut Law of Attraction (Hukum Tarik Menarik) yang 

terjadi antar pikiran manusia. Ketika sedang berpikir, melakukan olah pikir, maka pikiran manusia 

melepas semacam gelombang ke luar, tergantung macam pikian yang dikeluarkan. 

 

Berikut adalah beberapa kejadian kecil yang bisa direnungkan untuk memahami secara gampang dan 

awal, apa itu Law of Attraction (LoA) yang saya cuplik dari www.lingkarLoA.com dan 

www.belajarNLP.com yang digawangi oleh begawan NLP Indonesia, Ronny F. Ronodirdjo. 

 

Jika Anda pernah membaca bukunya Michael Losier “The Law Of Attraction“, maka akan melihat 

bagaimana Michael Losier membahas LoA menggunakan ilmu NLP (Neuro Linguistic Programming). 

Ilmu NLP ini dikenal sebagai demistifying tools, yakni alat (perangkat berpikir) yang me-non-mistis-

kan sesuatu yang sebelumnya dianggap mistis menjadi gejala sehari-hari biasa. 

 

Sebagai gambaran yang lebih jelas, silakan jawab pertanyaan ini : 

1. Pernahkah Anda mengalami suatu kondisi dimana Anda baru melamunkan suatu makanan yang 

enak, tiba-tiba ada yang mengantarkan (mentraktir, memberi) Anda makanan yang Anda 

harapkan itu? 
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2. Pernahkah Anda mengalami suatu kondisi dimana Anda baru saja membayangkan wajah 

seorang sahabat sambil mengenangkan manisnya hubungan Anda, dan tiba-tiba sahabat Anda itu 

menelepon Anda, atau justru tiba-tiba muncul di depan Anda? 

3. Pernahkah Anda mengalami suatu kondisi di mana Anda suatu saat pernah berkhayal / 

berimajinasi / bervisualisasi tentang suatu pergi berkunjung ke luar negeri yang anda inginkan. 

Tiba-tiba suatu saat Anda mendapatkan bonus liburan dari seseorang / suatu organisasi (kantor 

Anda, hadiah bank, lucky draw, pemerintah, dll) padahal Anda tidak pernah meminta hal itu 

pada mereka. 

4. Pernahkah Anda mengalami suatu kehilangan benda tertentu, namun Anda meyakini bahwa 

benda itu tidak benar-benar hilang. Kemudian saat Anda rileks, membayangkan benda itu sambil 

mengingat gunanya dan merasa bahwa benda itu sangat bermanfaat, kemudian tiba-tiba Anda 

seperti “didorong” pergi ke suatu tempat tertentu, dan “gubrak”, Anda menjumpai benda itu 

disitu? Padahal rasanya Anda sudah kesitu sebelumnya, dan bahkan Anda tidak ada dugaan 

bahwa benda itu disitu. 

5. Pernahkah Anda sedang tertarik dan berminat sekali mengenai suatu topik, kemudian saat 

berjalan di toko buku/perpustakaan tiba-tiba seperti terdorong melangkah ke rak tertentu, dan 

tiba-tiba ada suatu sampul buku yang seolah meloncat-loncat dan mengundang Anda untuk 

dibaca. Dan bum…! Buku itu berisi topik yang sedang Anda cari-cari. 

6. Pernahkan Anda merasa selalu beruntung karena setiap menginginkan suatu proyek/bisnis, 

selalu saja ada proyek yang datang, padahal Anda tidak pernah dengan sengaja mengejarnya 

atau memintanya. 

7. Pernahkah Anda sedang menginginkan melakukan sesuatu, (misal ingin menuliskan buku), tiba-

tiba ada orang yang mengenalkan Anda ke penerbit, bertemu di suatu acara dan berkenalan 

dengan seorang editor atau orang yang mengajak menulis bersama, dan ada seorang sekretaris 

yang menawarkan diri bekerja untuk Anda dalam membantu menuliskan buku itu. Semua terjadi 

seolah kebetulan dan Anda tidak dengan sengaja mengejarnya dan seterusnya. 

8. Pernahkah Anda mengalami rasa yakin yang luar biasa akan mendapatkan tempat parkir di suatu 

tempat tertentu pada saat tertentu di mall atau di kantor Anda. Dan kemudian betul, saat Anda 

tiba di tempat itu, Anda mendapatkan tempat parkir di lokasi persisi yang Anda inginkan 

sebelumnya. 

9. Pernahkah Anda ingin sekali berbicara di suatu forum / acara, kemudian Anda membicarakan 

dengan istri Anda mengenai keinginan itu dan sempat membayangkan beberapa kali. Tiba-tiba 

saat Anda hadir di acara itu, seseorang yang belum pernah Anda kenal sebelumnya memanggil 

Anda ke depan dan meminta Anda berbicara mengenai topik yang Anda maksudkan itu? 

10. Pernahkah Anda menginginkan menikah umur tertentu misal umur 30 tahun, dengan seorang 

jodoh yang memiliki karakteristik fisik tertentu, misal berkulit putih dan tidak gendut (maaf, 

bukan bermaksud SARA). Beberapa kali setelah dewasa, bahkan Anda sudah melupakan hal itu, 

kemudian anehnya semua usaha pernikahan sebelum umur itu dan dengan orang yang 

berkarakteristik berbeda menjadi gagal. Lucunya pas umur 30 tahun Anda menikah dengan 

orang yang berkarakteristik seperti itu. 

11. Pernahkah Anda menginginkan suatu barang sedemikian pingin-nya, bukan untuk Anda sendiri, 

namun untuk anak bayi Anda. Dan pada saat Anda setelah melahirkan, pulang kerumah, ternyata 

barang-barang itu sudah ada di rumah Anda. Beberapa diberi orang dan beberapa dipinjamin 

orang, persis seperti yang Anda inginkan. 

12. Pernahkah Anda pada suatu ketika tiba-tiba tanpa alasan yang jelas ingin sekali pergi ke suatu 

tempat tertentu, bahkan Anda sebelumnya tidak pernah secara khusus berada di tempat itu. Dan 

saat Anda ikuti keinginan itu, ternyata di situ Anda menjumpai suatu kejadian yang Anda 

memang ingin buktikan bahwa hal itu memang terjadi. Misal Anda menemukan bahwa ada 

seseorang sedang mencurangi di belakang Anda. 

13. Pernahkah Anda menuliskan 100 impian / harapan secara tertulis. Bahkan Anda tidak tahu 

bagaimana itu akan terwujud, Anda cuma yakin saja bakal terjadi, Anda cuma berkhayal saja 

betapa indahnya jika kesampaian. Dan beberapa tahun kemudian, saat Anda meninjau kembali 

ternyata beberapa impian itu sudah terjadi, dan beberapa terus menerus menyusul terjadi. 
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14. Pernahkah Anda sedang menulis SMS ingin mengundurkan suatu jadual pertemuan dengan 

seseorang, namun tepat sebelum SMS itu Anda kirimkan tiba-tiba orang itu mengirim SMS atau 

menelepon Anda meminta jadualnya diundur seperti keinginan Anda? 

15. Atau sebaliknya, Anda sedang menelepon orang, atau sedang memberi sesuatu kepada 

seseorang, atau mendatangi rumah/kantor seseorang, dan lain-lain. Tiba-tiba orang itu 

mengatakan… “Ya ampun, aduh… saya baru saja membathin / membayangkan hal itu…, kok 

bisa ya….?” 

Nah, apakah anda mau menjadikan peristiwa di atas bukan sebagai sebuah peristiwa yang kebetulan 

belaka. Jika anda pernah mengalami hal diatas, namun susah untuk mengulanginya lagi? Anda 

memerlukan sebuah metode untuk mengenal kembali keajaiban-keajaiban tersebut sehingga mampu 

mengulanginya lagi. Metode Quantum Thelepathy inilah jawaban bagi diri Anda agar mampu 

mengulangi lagi keajaiban-keajaiban tersebut secara cepat dimana saja dan kapan saja.  

POTENSI PIKIRAN BAWAH SADAR 
Begitu dahsyat dan luar biasanya pengaruh pikiran bawah sadar ini hingga banyak pakar di bidang 

neurosains mengatakan lebih dari 85 % hidup kita dikendalikan oleh pikiran bawah sadar. Artinya 

hanya 15 % saja pengaruh pikiran sadar dalam hidup kita. 

 

Manusia menggunakan otak (mesin kesadaran) yang kecepatannya cuma 2000 bit perdetik. 

Sementara informasi yang membanjiri otaknya mencapai 400.000.000.000 bit perdetik. 

Jadi, saat kita meragukan keterangan ilmu pengetahuan modern, seberapa besarkah mesin 

kesadaran yang kita pakai untuk meragukannya. Bagaimana kita bisa begitu yakin akan 

sesuatu yang sangat sedikit kita pahami itu. (William Arntz, Betsy Chasse & Mark Vicente. ) 

Sebagaimana dituliskan kembali oleh Erbe Sentanu - The Science & Miracle of Zona Ikhlas. 

 

Anda mungkin pernah mengalami hal dimana ketika melakukan sesuatu anda merasa "Saya yakin hal 

ini pasti akan terjadi" atau hal - hal yang anda jalani kemudian terjadi persis seperti apa yang anda 

bayangkan sebelumnya? 

 

Itulah salah satu contoh bagaimana pikiran bawah sadar kita bisa menciptakan KEAJAIBAN. Hal - hal 

sederhana yang terus menerus diyakini dan dibayangkan secara konsisten dan jelas akan direspon positif 

oleh pikiran bawah sadar kemudian akan tercermin dalam sikap dan tindakan. Yang kemudian 

menghasilkan kenyataan yang persis seperti apa yang kita bayangkan sebelumnya. 

 

Karena itu potensi luar biasa yang telah built - in yang diberikan Tuhan kepada kita ini jangan disia - 

siakan. Karena ketika potensi ini dioptimalkan secara maksimal dan konsisten maka bersiap - siaplah 

KEAJAIBAN akan terjadi dalam hidup anda! 

 

Pikiran bawah sadar adalah potensi yang belum digunakan. Setiap manusia normal terlahir dengan 

membawa sistem saraf dan fisik yang rumit yang mampu melihat, mengamati, memikirkan, dan 

memberikan respons. Namun, dalam proses tumbuh-kembang seorang manusia, hanya sebagian kecil 

saja dari seluruh potensi untuk mengamati, mengerti, dan memberikan respons yang berkembang 

sepenuhnya dalam pikiran sadar. Semua potensi yang belum tergali dan berkembang berada di luar 

kendali pikiran sadar dan masuk ke dalam kendali pikiran bawah sadar. Kemampuan pikiran bawah 

sadar jauh melebihi pikiran sadar dalam hal kemampuan persepsi, konseptual, emosi, dan respons. 

Pikiran bawah sadar berisi segala hal yang diabaikan, ditolak, atau tidak diperhatikan oleh pikiran sadar 

ditambah dengan semua hal yang ada di pikiran sadar. Pikiran bawah sadar dapat mengakses dan 

menggunakan segala sesuatu yang ada di pikiran sadar, sedangkan pikiran sadar umumnya tidak dapat 

menjangkau isi dan potensi pikiran bawah sadar.  

 

Pikiran bawah sadar jauh lebih cerdas, bijaksana, dan cepat daripada pikiran sadar. Pikiran bawah sadar 

dapat menjangkau lebih banyak informasi daripada pikiran sadar dan dapat menganalisis dan meninjau 
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ulang suatu informasi tanpa pengaruh bias dan rasa bangga, prasangka, atau pengharapan. Dengan kata 

lain, pikiran bawah sadar mewakili suatu potensi intelektual yang berfungsi pada kapasitas puncak. 

Meskipun pikiran bawah sadar sangat cerdas, hal itu tidak berarti ia tidak pernah berbuat salah. Kadang-

kadang, pikiran bawah sadar bisa menarik satu kesimpulan yang keliru atau tidak logis karena 

terpengaruh oleh keterbatasan yang berhubungan dengan persepsi dan fisik.  

 

Pikiran bawah sadar bersifat universal. Proses dan sifat kerja pikiran bawah sadar satu orang dan yang 

lain pada umumnya sama, tidak terpengaruh oleh kebangsaan, latar belakang budaya, atau sejarah. 

Pikiran bawah sadar seseorang dapat berkomunikasi secara efektif dengan pikiran bawah sadar orang 

lain melebihi kemampuan pikiran sadar. Pikiran bawah sadar sebenarnya merupakan suatu gambaran 

fakta bahwa semua orang, pada awalnya, hanyalah manusia biasa, pada saat dilahirkan, yang sama-sama 

membawa kemampuan mental dan fisik yang dapat dikembangkan dan juga membawa kemampuan 

belajar alamiah. Isi pikiran bawah sadar setiap orang tentunya berbeda, tergantung pada pengalaman, 

lingkungan, dan hasil pembelajaran individu tersebut. Namun, bentuk, struktur, atau pola respons yang 

bersifat mendasar pada setiap pikiran bawah sadar manusia sangat mirip satu dengan yang lain. Bisa 

dikatakan bahwa manusia pada dasarnya sangat berbeda, namun juga sangat mirip.  

 

Pikiran manusia terhubung satu sama lain 

dan dalam kondisi tertentu bisa saling komunikasi. 
 

Landasan ilmiah: 
Pikiran yang terhubung, bekerja menurut kaidah sifat gelombang yang mengenal interferensi 

gelombang, dan interferensi gelombang bisa terjadi jika 2 gelombang memiliki frekuensi dan panjang 

gelombang yang sama (hukum Fisika tentang gelombang). 

 

Pikiran manusia terhubung dengan alam semesta yang dalam bahasa psikology disebut UNIVERSAL 

CONCIOUSNESS (pikiran alam semesta) atau dalam bahasa biologi disebut MORPHOGENETIC 

FIELD (medan morfogenetika). 

 

Memang penemuan bahwa pikiran manusia terbubung dengan alam semesta masih belum banyak 

diketahui orang, dan juga masih banyak yang belum begitu yakin. Akan tetapi 5-10 tahun terakhir bukti-

bukti akurat yang memperkuat penemuan ini bermunculan, sehingga orang skeptik (orang tidak 

percaya) sekalipun tidak dapat mengelak. Dr. Karl Pribram, seorang ahli bedah otak, menemukan 

bahwa otak manusia memuat bayangan alam semesta, hampir sama dengan proses holografik. Dia 

mengatakan bahwa pikiran manusia terhubung dengan konsep alam semesta dan menerima 

informasi dari alam semesta. Apa buktinya? Misalnya, Isaac Newton kira-kira mendapat teori 

gravitasinya dari mana? Siapa yang mengirim pesan itu ke pikirannya sehingga pada akhirnya dia 

menemukan teori gravitasi itu? 

 

Ilmuwan Inggris, Jacob Boehm, juga mengemukakan penemuan yang serupa mengenai konsep 

holografik, dan temuan ini sudah dipublikasikan pada salah satu jurnal ilmiah terkenal di Inggris. 

 

Dari temuan itu didapati bahwa alam semesta menghubungkan spesis-spesis atau mahluk hidup tertentu. 

Misalnya seekor tikus dilatih untuk menjelajahi suatu ‘maze’ atau labyrinth. Tikus yang lain juga akan 

mengetahui ini lebih cepat karena sudah satu ekor tikus yang memiliki ‘pengetahuan’ itu. 

 

Hal yang serupa juga terjadi pada manusia. Jika salah seorang manusia menguasai suatu pengetahuan 

maka akan lebih mudah manusia lain untuk mempelajarinya. Artinya manusia sudah memiliki 

pengetahuan yang sama (shared intelligence). Mengapa? Karena alam semesta membantu memberikan 

informasi yang sama itu melalui pikiran universal atau pikiran bawah sadar. Dan temuan ini sudah 

dipublikasikan melalui tayangan BBC. Kemudian keterhubungan ini disebut “Morphogenetic Field” 

(medan morfogenetika). 
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Orang-orang genius yang menemukan banyak penemuan spektakuler seperti Copernicus, Galileo 

Galilei, Sir Isaac Newton, Albert Einstein, Thomas Alfa Edison, Graham Bell, dll, adalah orang-orang 

yang memiliki pikiran bawah sadar yang terkoneksi kuat dengan alam semesta sehingga mendapat ide 

atau informasi yang luar biasa. Kalau tidak dari mana mereka mendapat ‘hint’ atau ‘petunjuk’ dari 

penemuan itu? Ketika mereka sudah menemukan maka kita pun sesama species manusia sudah akan 

lebih mudah mempelajari temuan mereka. Mengapa? Karena pikiran kita saling terhubung. 

 

Selanjutnya, seperti sudah disebutkan di atas, dalam otak manusia terdapat 30 miliar neuron atau syaraf 

otak. Dan luar biasanya dalam setiap neuron terdapat kumpulan atom yang besar yang beroperasi seperti 

komputer yang dapat berhubungan satu sama lain melalui jaringan otak. Otak manusia beroperasi 

seperti komputer tetapi dalam skala yang jauh lebih dahsyat. 

 

Bandingkan dengan fakta berikut ini. Hampir semua komputer kantor saling terhubung dan mampu 

berkomunikasi dengan komputer lain di kota bahkan negara lain hanya karena satu modem yang 

menghubungkan semua jaringan. Misalnya data-data bank yang besar dapat diakses dari komputer lain 

pada kantor bank yang sama di kota yang berbeda atau negara lain. Karena komputer-komputer tersebut 

saling terhubung. Dan hal ini terjadi karena adanya jaringan internet. 

 

Nah, pada saat-saat tertentu pikiran manusia juga memiliki keterhubungan dan kemampuan yang sama. 

Dengan kata lain pikiran manusia, seperti jaringan komputer, terhubung dengan pikiran manusia yang 

lain, dan keterhubungan itu dapat dipicu atau diciptakan melalui alam semesta. Psikolog ternama Karl 

Jung menyebut mysteri keterhubungan pikiran ini “universal conciousness” (kesadaran/pikiran alam 

semesta) dan ahli biologi Rupert Sheldrake menyebutnya “morphogetic field” (medan morfogenetika) 

dan kita menyebutnya “super mind”. 

 

Penemuan yang serupa juga mengatakan bahwa semua mahkluk hidup memiliki “medan energy” 

(energy field) yang khas. Pada tahun 1940 Harold Burr, seorang neuroatomist dari Yale University, 

mengadakan penelitian mengenai “medan energy” tersebut. Dan dia menemukan bahwa semua mahluk 

hidup memiliki “medan energy” bahkan medan energy tersebut sudah dapat dideteksi pada tahap 

embrio. 

 

Kesimpulannya adalah energi-energi inilah yang menghubungkan satu mahluk dengan mahkluk yang 

lain. Itulah sebabnya pada saat-saat tertentu akan terjadi kontak energy. Suatu penelitian di di Jepang 

diadakan terhadap seratus ekor monyet di suatu pulau yang terpencil. Seekor monyet yang dianggap 

paling pandai dari yang lain dipilih dan dilatih. Monyet itu dilatih bagaimana mencuci kentang. Setelah 

dicoba pada monyet-monyet lain ternyata mereka lebih cepat menguasai ‘keahlian’ itu karena satu ekor 

monyet tadi sudah terlebih memiliki ‘keahlian’ mencuci kentang. 

 

Dan satu hal yang lebih mengejutkan adalah beberapa bulan kemudian kelompok monyet lain yang 

berada di pulau yang lain yang agak berjauhan, entah bagaimana, juga tahu bagaimana mencuci kentang 

seperti yang diajarkan pada kelompok monyet di pulau yang satu tadi. Sekali lagi hal ini membuktikan 

temuan “shared intelligence” (memiliki pikiran/inteligen yang sama) di atas. Medan energy monyet 

tersebut tertransfer ke kelompok yang lain sehingga mereka juga memiliki pengetahuan yang sama. 

 

Pada manusia medan energy ini jauh lebih kuat, dan karena itu keterhubungan atau koneksi antar 

manusia itu jauh lebih kuat. Keterhubungan ini sering disebut dengan istilah ‘hubungan pikiran’ atau 

‘hubungan batin’ (mental connection), dan hubungan ini akan lebih terasa oleh mereka yang memiliki 

hubungan darah seperi orang tua dan anak, adik kakak, atau saudara. Itulah sebabnya jika sesuatu terjadi 

pada saudara kita, kita akan merasakan sesuatu yang sering kita sebut “firasat”. Hal ini terjadi karena 

adanya ‘mental connection’ atau ‘hubungan batin’ tadi. 

 

Darimana dan mengapa ada perasaan seperti itu? Seperti dikatakan di atas, kita merasakan semua itu 

karena ada alam semesta yang menghubungkan melalui medan energi tadi, seperti ‘sinyal’ yang 

menghubungkan pikiran yang satu dengan yang lain. 
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STATE of MIND CONTROL, adalah tekhnik Mengakses Keajaiban Alam Bawah Sadar dalam 

segala Gelombang Otak, Alpha, Theta, Beta, dll. Salah satu aplikasi dari keajaiban Alam Bawah Sadar 

adalah kemampuan untuk melakukan Telepathy atau Subjective Communication atau Kontak Batin. 

Telepati adalah cara berkomunikasi menggunakan fikiran bawah sadar atau otak kanan. Setiap orang 

bisa melakukannya asal mau mencoba dan melatihnya, karena pada dasarnya ketika masih bayi semua 

orang pernah melakukan komunikasi dengan telepati. Kemampuan telepati jadi berkurang karena kita 

lebih banyak menggunakan otak kiri daripada otak kanan. Pancaran sinyal telepati dilakukan oleh 

fikiran bawah sadar melalui otak belahan kanan, dan diterima oleh penerima melalui otak belahan kanan 

pula.  

 

Sinyal yang diterima umumnya berupa perasaan. Hubungan telepati biasanya lebih mudah dilakukan 

antara orang yang mempunyai hubungan emosi. Misalnya antara ibu/bapak dengan anaknya, abang 

dengan adik, dua orang yang sedang pacaran, karib kerabat, teman bisnis yang akrab, suami istri dan 

lain sebagainya. 

 

Telepati berasal dari dua kata yaitu : “tele” berarti “jauh” dan “pathos” berarti “perasaan”. Telepati 

secara harfiah artinya adalah “merasakan dari jarak jauh”. 

 

Telepati adalah gejala alamiyah yang sudah ada sejak kita masih bayi. Semua anak bayi memiliki 

kemampuan telepati secara alamiyah. Anak bayi belum mampu mengungkapkan perasaan dan 

keinginannya dengan kata kata. Ia menyampaikan dan mengungkapkan keinginannya melalui perasaan 

yang dipancarkan. 

 

Ketika seorang ibu pergi berbelanja kepasar dan anak bayinya yang masih menyusu ditinggal sedang 

tidur dirumah, tiba tiba ia merasa gelisah dan ingat pada anak bayinya dirumah. Ia tidak bisa 

berkonsentrasi untuk belanja, fikirannya hanya tertuju pada bayinya. Air susunyapun mengalir dengan 

sendirinya, ia tidak bisa menahan keinginannya nuntuk segera pulang menemui bayinya. Ia segera 

kembali kerumah, dan didapatinya anak bayinya sedang menangis, ia segera menggendong dan 

menyusui bayinya. Hatinya menjadi tentram dan anak bayinya pun berhenti menangis. Itulah hubungan 

telepati yang dilakukan seorang bayi kepada ibunya. 

 

Sejak bayi kita sudah mempunyai kemampuan telepati, karena pada anak bayi otak kanannya lebih 

dominan daripada otak kiri. Seiring dengan pertumbuhan usia, peranan otak kiri semakin dominan dan 

peranan otak kananpun berkurang, maka kemampuan berkomunikasi dengan telepatipun berkurang 

pula. Sebenarnya kemampuan telepati ini bisa diasah dan dirawat terus dengan melakukan latihan.  

 

Sebenarnya dalam kehidupan sehari hari kita sering menerima pesan telepati, hanya saja kita kurang 

begitu memperhatikan. Satu ketika kita ingat seorang teman yang sudah lama tidak jumpa, ketika kita 

sedang melamun tentang teman tersebut, tiba2 telepon berdering, ternyata telepon dari teman yang 

sedang kita ingat itu. Ketika anda ingin mengatakan sesuatu, tiba tiba teman yang didepan anda sudah 

mengucapkannya lebih dahulu. Ketika anda ingin menyusul seseorang yang bersepeda didepan anda, 

tiba tiba orang itu menengok pada anda. Dan banyak lagi kejadian sehari hari yang kurang kita 

perhatikan. 

 

Dalam sejarah tercatat nama Emanuel Swedenborgh seorang sarjana Swedia hidup diabad 18. Semula ia 

lebih cenderung mempelajari ilmu alam tetapi belakangan ia lebih tertarik dengan ilmu 

ghaib/occoultisme. Dalam suatu rapat yang dihadiri kalangan cendekiawan, tiba tiba Swedenborgh 

berlarian keana kemari, mukanya pucat penuh kekawatiran. Seperti orang kurang waras ia mengatakan, 
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baru saja terjadi kebakaran besar di Stockholm, rumah sahabatnya terbakar namun rumahnya selamat 

dari amukan api. Tiga hari kemudian ada kabar dari Stockholm bahwa kota itu mengalami kebakaran 

besar. Umumnya sinyal telepati akan memancar kuat secara otomatis ketika saat seseorang berada pada 

kondisi terjepit, tertekan dan terdesak, dan saat seseorang dipengaruhi oleh perasaan emosi, takut, 

gembira, cemas, yang kuat. Pada saat itu fikiran bawah sadar (otak kanan) lebih dominan daripada 

fikiran sadar (otak kiri). 

 

Seorang dokter di Perancis bernama Andral mengisahkan suatu peristiwa ketika terjadi pertengkaran 

antara seorang petani dengan pandai besi. Petani itu mengeluh bahwa setiap malam jam 22 .00 – 24.00 

telinganya diganggu suara gemuruh seperti besi beradu sehingga menyebabkan ia tidak bisa tidur. 

 

Mendengar penuturan petani itu, pagi harinya Andral memanggil pandai besi tetangganya dan bertanya 

kepada pandai besi itu, aktivitas apa saja yang dilakukannya sekitar jam 22.00 – 24.00. Pandai besi itu 

mengaku bahwa pada jam itu ia bekerja menempa besi sambil membayangkan wajah petani tetangganya 

yang telah mendholimnya, dan ia berharap suara besi yang ditempanya mampu menembus tembok 

kamarnya. 

 

Andral lalu berkata:” Baik keinganmu telah tercapai, mulai saat ini hentikanlah ulah jahatmu itu , atau 

aku adukan engkau kepada polisi” . Malam hari berikutnya pandai besi itu menghentikan kegiatannya 

tersebut dan petani itupun bisa tidur dengan tenang. Itulah beberapa gejala telepati yang bisa saja terjadi 

pada diri kita. Kasus serangan mental seperti yang dialami petani itu bisa saja terjadi pada siapapun. 

Terjadinya biasanya tidak disadari oleh pelaku maupun orang yang mengalami serangan, karena 

aktivitas ini memang berada pada wilayah fikiran bawah sadar. Untuk menghindari terjadinya serangan 

mental ini Rasulullah mengajarkan kita untuk selalu berlaku santun , jangan sampai menyakiti hati 

tetangga, atau orang disekitar kita. Rasulullah mengingatkan kepada kita :”Takutilah do’a (jeritan) 

orang yang teraniaya , karena do’a orang yang teraniaya itu di ijabah”. 

 

Keluhan atau jeritan orang yang teraniaya biasanya diikuti dengan emosi yang kuat, ini akan 

memancarkan sinyal telepati. Karena itu Rasulullah mengingatkan kita agar jangan sampai mendholimi 

tetangga atau orang lain. Berlaku ramah dan santun terhadap tetangga sangat dianjurkan oleh 

Rasulullah. Kita juga dianjurkan untuk selalu memaafkan kesalahan orang lain. Karena kebencian, 

kemarahan yang disertai emosi yang kuat juga bisa memancarkan kekuatan telepati . Getaran telepati 

yang merusak ini disebut juga serangan mental. Untuk melindungi diri dari serangan ini Islam 

mengajarkan kita untuk selalu berlaku santun, jangan menyakiti hati orang lain. Disamping itu juga 

dianjurkan untuk membaca surat Al Ikhlas, Al Falaq dan An Nash. 

 

Serangan mental yang berupa telepati ini biasanya terjadi pada orang yang berhubungan dekat atau 

memiliki hubungan emosi, seperti orang tua dengan anak, antara adik dan kakak, antara tetangga, 

sahabat karib, pasangan suami istri, orang yang berpacaran, antara majikan dengan karyawan dan lain 

sebagainya. Pasangan suami istri yang tidak akur , biasanya sering melakukan serangan ,mental antara 

satu dengan yang lainnya. Kalau sudah begitu ada saja kesialan yang akan dialami oleh rumah tangga 

itu, rezeki jadi seret, usaha terancam bangkrut, suasana di rumah tidak nyaman, panas dan selalu ingin 

bertengkar. Soal kecil jadi besar.  
 

BENANG MERAH HYPNOSIS & QUANTUM ENERGI 

"Pada dasarnya, ada 2 cara untuk mengakses potensi bawah sadar, yang pertama, 

dengan sugesti baik verbal maupun non verbal dan yang kedua, dengan menggunakan 

metode bio energi ala Mesmer yang dikenal dengan nama Mesmerisme / Animal 

Magnetism, dan untuk hasil terbaik dan powerfull, kedua cara tersebut harus 

dikombinasikan”. 

[ The New Encyclopedia of Stage Hypnotism by Ormond McGill ] 
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CARA PEMESANAN PRODUK & LAYANAN  

 

INVESTASI PROGRAM QUANTUM TELEPAHY : Rp. 750.000,- 

 

Investasi sudah termasuk ongkos kirim untuk wilayah dalam negeri Indonesia, Untuk pengiriman ke luar negeri 

Indonesia tambah ongkos kirim Rp. 250.000,-  atau Tergantung Biaya Kirim Luar Negeri yang ditetapkan oleh 

fihak Kurir (POS/TIKI/JNE). 

 

1. Transfer biaya ke salah satu rekening berikut: 

• BCA nomor rekening: 7900330582 atas nama Edi Sugianto 

• BRI nomor rekening: 7005-01-000078-50-3 atas nama Edi Sugianto 

• Bank MANDIRI No. rekening : 140-00-1211488-1 atas nama Edi Sugianto 

2. Setelah transfer, segera beritahu kami bahwa Anda sudah melakukan pembayaran dengan cara SMS, email 

atau telepon kami pada jam kerja. Kontak: 081 231 649 477 /  semutraja@ymail.com 

 

Contoh SMS/Email Konfirmasi Pembayaran 

Ketik: Nama Lengkap Anda - Alamat Lengkap dengan kode pos - Nomor HP - Alamat Email - Jumlah Transfer - 

Tanggal Transfer - Rekening Tujuan (BCA/BRI) - Untuk Pesan Produk / Mendaftar Layanan Apa?. 

 

3. Setelah menerima konfirmasi pembayaran dari Anda, kami akan memeriksa rekening kami untuk memastikan 

transfer dari Anda sudah kami terima. Setelah itu, segera kami memproses produk dan jasa yang Anda pesan. 

• Jika Anda memesan ebok, maka link download dan password segera bisa kami berikan. 

• Jika Anda memesan produk yang perlu dikirim, maka segera kami kirim lewat POS. 

• Jika Anda mendaftar layanan kursus, maka jadwalnya bisa disesuaikan dengan waktu luang Anda dan 

waktu luang trainer yang akan melatih Anda. Atau Lihat Jadwal Workshop kami di sini.... 

4. Kami menjamin Anda pasti mendapatkan produk / jasa yang Anda pesan. Jika ada masalah dalam pelayanan 

dan pengiriman produk, silakan KLIK DISINI. Manajamen NAQS DNA Center siap membantu kesulitan Anda. 

 

Quantum Telepati adalah salah satu materi dalam workshop Quantum Mind Technology NAQS 

DNA.  

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) dari State of Mind 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 demi kebaikan serta kemajuan 

kesuksesan anda. 

Info Jadwal Workshop Quantum Mind Technology, Klik Di sini... http://www.naqsdna.com/p/jadwal-

pelatihan.html  


