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Apa Itu Meditasi Kristal..?
Meditasi Kristal adalah sebuah cara yang sangat efektik untuk
memperluas kesadaran dan menaikkan vibrasi emosi kita ke level
Power.
Meditasi Kristal bukanlah ritual agama tertentu dan juga bukan ritual
mistik dari aliran kepercayaan tertentu. Siapapun saja boleh
mempraktekkannya.
Meditasi Kristal adalah sebuah cara yang mudah untuk mengakses
zona kesadaran ilahi di dalam diri kita dalam naungan cahaya aura
bening yang memendarkan warna pelangi.
Fenomena ini Mirip seperti Batu Kristal Intan Berlian yang
memendarkan cahaya berwarna pelangi.
Dan dengan meditasi Kristal, kita menjadikan diri kita sejernih Kristal
yang memancarkan aura pelangi yang indah dan yang akan semakin
memperindah hidup dan kehidupan kita. Warna aura pelangi adalah
warna aura terlengkap dan terbaik di seluruh dunia.
Energi Emosi
David R. Hawkins, MD., Ph.D., dalam riset disertasinya yang berjudul
Qualitative and Quantitative Analysis and Calibration of The Level of
Human Consciousness menemukan bahwa perasaan atau emosi
mempunyai level vibrasi dan energi yang berbeda.
Ia memetakan level energi dari masing-masing emosi menjadi The
Map of Consciousness. Dalam peta tersebut beliau membagi level
energi emosi menjadi dua kategori. Yaitu FORCE & POWER.
Menurut Beliau semakin tinggi level energi suatu emosi maka akan
semakin baik bagi kualitas kehidupan seseorang baik pada aspek
pencapaian duniawi maupun spiritual.
Level energi ini dinyatakan dalam satuan 10 pangkat X. "X" di sini
adalah angka yang dimulai dari 0 (kematian) dan terus naik hingga
1.000 (pencerahan).
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Titik tolaknya di 10 pangkat 200 yaitu emosi "berani". Ini adalah level
energi untuk memulai perubahan. Dari level "berani" bila turun, maka
ada emosi bangga (175), marah (150), nafsu keinginan (125), takut
(100), kesedihan mendalam (75), putus asa / apatis (50), rasa bersalah
(30), dan rasa malu (20). Dalam tabelnya, level emosi-emosi ini
dikelompokkan dalam kategori FORCE.
Semakin rendah "X" maka semakin tidak baik emosi ini untuk diri kita
karena akan sangat menguras energi psikis kita. Rasa malu dengan X
= 20 adalah sedikit di atas kematian.
Bila dicermati dengan seksama maka emosi-emosi dengan X di bawah
200 seperti yang dijelaskan di atas, biasanya bersumber dari
pengalaman traumatik. Emosi ini terkunci di pikiran bawah sadar
seseorang dan terus ada di sana sampai ia dipadamkan.
Untuk bisa "hidup" maka emosi ini membutuhkan energi yang ia ambil
dari energi yang ada di sistem psikis kita. Akibatnya tentu akan sangat
merugikan hidup kita.
Ini adalah salah satu sebab banyak orang yang katanya sudah pasrah
dan ikhlas namun tetap sulit sukses. Banyak juga yang mengalami
sakit fisik akibat emosi negatif ini.
Kunci untuk bisa menikmati hidup lebih baik adalah dengan
menetralisir emosi negatif yang ada di pikiran bawah sadar dan naik ke
level energi yang lebih tinggi.
Berikut ini adalah emosi dengan level energi di atas 200: pasrah /
ikhlas (250), kemauan (310) , penerimaan (350), berpikir (400), cinta
(500), bahagia (540), damai (600), pencerahan (700 - 1000).
Frekwensi Vibrasi emosi-emosi ini masuk dalam kategori POWER.
Ini juga yang selalu saya sarankan kepada banyak rekan, klien,
pembaca status FB saya, pembaca blog WWW.NAQSDNA.COM dan
peserta pelatihan Kontak The Alchemy of Mind (KAM) agar mereka
segera menetralisir emosi-emosi negatif yang selama ini menganggu
hidup mereka.
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Tentu ada banyak cara untuk melakukan hal ini. Salah satunya adalah
dengan Meditasi Kristal.
Saat energi negative yang terperangkap berhasil dikeluarkan dari
sistem psikis menggunakan Teknik Meditasi Kristal, maka entrofi
yang tadinya mendesak sistem sehingga menjadi tidak stabil kini telah
hilang. Dengan demikian sistem psikis bisa kembali ke homeostasis
semula. Dalam konteks klinis kondisi ini disebut dengan sembuh.
Mengubah Energi negative Menjadi Energi Positif.
"Gak boleh marah master..." demikian komentar seorang sahabat
dalam salah satu status saya.....
Maka saya jawab....
Emosi apapun yang Tuhan anugerahkan di dalam diri kita, semua itu
tujuannya adalah baik adanya... Bahkan termasuk emosi yang sering
kita sebut sebagai emosi negatif...
Misalnya, Rasa Takut....
Rasa takut ini dalam kadar tertentu adalah sangat baik. Karena tanpa
adanya rasa takut, kita akan cenderung sembrono dan
membahayakan diri sendiri.
• Takut ular, akan membuat kita berhati-hati dengan bahaya
patukan ular..
• Takut tertabrak mobil, akan membuat kita hati-hati ketika
menyeberang di jalan.
• Takut ketinggian, akan membuat kita lebih meningkatkan aspek
keamanan ketika sedang berada di tempat ketinggian.
• Dll.
Coba kalau rasa takut gak ada, bahaya bukan...?
Contoh lain, Rasa Malu...
• Rasa malu yang berlebihan akan membuat kita tidak mampu
melangkah lebih maju. Tetapi tanpa adanya rasa malu, mungkin
kita juga tidak tahu apa itu kehormatan diri.
PERPUSTAKAAN : WWW.NAQSDNA.COM
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Sedangkan mengenai Emosi Marah...
• Jika kita tidak punya rasa marah, mungkin kita akan membiarkan
saja kehormatan diri kita di injak orang.
• Jika kita tidak punya rasa marah, mungkin kita akan semakin
nyaman berada di zona nyaman kita, padahal kehidupan yang
dialami masih serba kekurangan.
• Tanpa rasa marah, mungkin juga kita tidak akan pernah punya
keberanian untuk bertindak dan bergerak untuk merubah nasib.
Dan lain sebagainya..
Semua emosi negatif itu adalah baik adanya, asalkan ada dalam kadar
yang tepat sehingga dapat membuat kita selamat dan juga sukses..
Mengenai manajemen emosi ini, hal mendasar yang harus difahami
adalah, bahwa jika ada lonjakan Emosi-emosi negatif berlebihan yang
dapat menimbulkan trauma yang mendalam, maka emosi ini tidak
akan padam jika siklusnya tidak segera dituntaskan dan diakhiri.
Emosi, menurut Fritz Perls, punya siklus hidup yang terdiri dari tiga
fase. Fase Lahir, Berkembang, dan Padam. Dalam kondisi normal
setiap emosi pasti akan melewati tiga fase ini.
Emosi baru akan padam saat energinya telah terGunakan atau
terEkspresikan secara tuntas. Bila emosi, karena sesuatu sebab, tidak
bisa diekspresikan dengan tuntas maka sisa energinya akan
terperangkap dan terus menetap di dalam sistem psikis dan
mengganggu kestabilan sistem.
Emosi yang sering membuat masalah adalah emosi negatif yang tidak
terekspresikan dengan baik dan tuntas.
Dan hal ini akan menjadi semakin berbahaya ketika emosi negatif ini di
repress (ditekan) dan tenggelam ke dalam pikiran bawah sadar dan
seolah-olah sudah terlupakan. Padahal sebenarnya memory negatif itu
masih ada dan belum hilang. Hanya saja bersembunyi di relung
terdalam dari batin kita.
PERPUSTAKAAN : WWW.NAQSDNA.COM
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Emosi negatif yang terpendam ini pada akhirnya akan menjadi mental
block yang menghambat kesuksesan kita, atau malah menjadi
penyakit yang berbahaya bagi kesehatan. Seperti Stroke, kanker,
darah tinggi, dll.
Yang terpenting adalah, ikhlas terima dan sadari jika diri kita sedang
begetar dalam emosi negatif. Karena dengan demikian, kita akan
dapat mengelolanya, dan mengubah energy negative tersebut menjadi
energi positif.
Semua emosi yang kita rasakan itu adalah baik adanya, selama itu
dapat memberdayakan diri kita sendiri agar lebih baik, lebih sehat,
lebih bahagia, dan lebih maju...
Ikhlas terima dan arahkan semua emosi diri untuk membuat diri ini
semakin baik dan semakin maju. Maka hidup kita akan menjadi
semakin hidup dan penuh warna....
MENGELOLA ENERGI EMOSI
Dalam praktek hipnoterapi yang saya lakukan, di awal terapi... tidak
semua pasien mau melepaskan amarahnya dan mau memaafkan
orang yang menyakiti hatinya, walaupun pasien ini sudah memasuki
kondisi hipnosis yang cukup dalam...
Hal ini memang dapat dimaklumi, karena rasa sakit hati yang dialami
memang sudah sedemikian dalamnya dan karena ketidak
mengertiannya mengenai Pentingnya mengelola getaran emosi agar
senantiasa positif, maka biasanya mereka ini juga tidak memiliki ilmu
untuk membuang energi emosi negatif itu ketika baru saja dia alami.
Energi negatif ketika baru tumbuh, mempunyai daya lekat yang tidak
terlalu kuat pada kesadaran manusia. Itu sebabnya, jika kita sudah
terbiasa untuk sadar dan menyadari berbagai fenomena gerak yang
tersirat di hati dan pikiran, maka kita akan dapat menanggulangi
dengan segera ketika tanda-tanda energi negatif itu mulai muncul.
Energi emosi negatif yang tidak segera dibuang ketika baru tumbuh,
seiring dengan berjalannya waktu.. Benih energi negatif itu akhirnya
akan tumbuh berkembang dan semakin lama akan semakin membesar
dan menguat, akarnya akan menjalar semakin dalam mencengkeram
PERPUSTAKAAN : WWW.NAQSDNA.COM
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ke dalam kesadaran manusia tersebut. Sehingga semakin susah untuk
dicabut.
Ketika sudah seperti itu kejadiannya, maka tekhnik-tekhnik psikoterapi
yang lebih advanced untuk membedah pikiran klien, haruslah
dilakukan. Sedemikian hingga kemelekatan pasien terhadap sakit
hatinya akhirnya pudar, dan dia pun mampu untuk memaafkan orang
yang telah menyakiti hatinya...
Untuk itulah, penting sekali bagi kita untuk senantiasa aware / sadar
dan menyadari gerak hati dan fikiran kita sendiri, agar senantiasa
waspada ketika benih-benih energi negatif ini mulai muncul. Sehingga
dapat membuangnya sebelum benih itu tumbuh berkembang menjadi
penyakit yang dapat mengganggu keseimbangan dan kesehatan fisik,
mental, finansial / keuangan, kerejekian, keharmonisan hubungan
dengan orang lain, dan juga spiritualitas.
Sering-seringlah memPraktekkan meditasi kristal yang sudah saya
bagikan caranya dalam buku ini, agar hati dan pikiran kita senantiasa
jernih, bersih, bening, dan sehat..

The science of Meditation.
Fakta-fakta yang terungkap dalam riset muktahir tentang Manfaat
Meditasi.
1. Meditasi Membuat Kita Rileks.
National Insitutes of Health, badan kesehatan Amerika Serikat,
menyatakan bahwa meditasi dapat meredakan ketegangan dan
meningkatkan relaksasi.
The National Institutes of Health (NIH)
“It is thought that some types of meditation might work by reducing
activity in the sympathetic nervous system and increasing activity in the
parasympathetic nervous system,” or equivalently, that meditation
produces a reduction in arousal and increase in relaxation.
2. Meditasi Membuat Kita Awet Muda.
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Penelitian dari Tonya Jacobs dari University of California-Davis
membuktikan secara empiris bahwa meditasi bisa membuat manusia
menjadi awet muda karena meditasi menghasilkan enzim telomerase
yang mampu menghambat penuaan sel!
… researchers found that the meditators had on average about 30%
more activity of the enzyme telomerase than the controls did.
Telomerase is responsible for repairing telomeres, the structures
located on the ends chromosomes….. Each time a cell reproduces, its
telomeres become shorter and less effective at protecting the
chromosome – this, researchers believe, is a cause of aging.
Telomerase can mitigate – and possibly stop – cell aging.
3. Meditasi Meningkatkan Kemampuan Otak Kita.
Para peneliti di University of North Carolina berhasil membuktikan
bahwa murid-murid yang rutin bermeditasi, memiliki kemampuan
kognitif dan konsentrasi yang lebih baik!
One recent study by scientists at the University of North Carolina at
Charlotte found that students were able to improve their performance
on tests of cognitive skill after just four days of meditation training for
only 20 minutes per day. On one particularly challenging computer test
of sustained attention, students who meditated did 10 times better than
a control group. They also did significantly better on timed informationprocessing tasks that were designed to induce deadline stress.
4. Meditasi Memelihara Otak Kita.
Dr. Shigeo Haruyama, dokter yang menulis buku The Miracle of
Endorphin, mengatakan bahwa meditasi akan menghasilkan banyak
hormon kebahagiaan, yang mampu mempertahankan keremajaan
otak.
Dr. Shigeo Haruyama (The Miracle of Endorphin)
“Meditasi ini bertujuan gelombang alfa menjadi dominan di dalam otak.
Jika otak berosilasi dalam wilayah alfa, banyak hormon kebahagiaan
yang akan dikeluarkan…….Cukup dengan mengeluarkan banyak
PERPUSTAKAAN : WWW.NAQSDNA.COM
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hormon kebahagiaan, kita dapat menetralkan kerusakan akibat
oksigen aktif, dan mempertahankan keremajaan otak.”
5. Meditasi Meningkatkan Kesehatan Kardiovaskular Kita.
Robert Schenider, seorang profesor di Maharishi University of
Management, menyimpulkan bahwa terjadi penurunan risiko serangan
jantung dan stroke sebesar 48% pada para peserta meditasi!
Robert Schneider, profesor di Maharishi University of Management:
After roughly five years of follow-up, the researchers found a 48%
reduction in the overall risk of heart attack, stroke, and death from any
cause among members of the meditation group compared to those
from the health education group. … also reported less stress and less
anger.
6. Meditasi Memperbaiki Gen Kita.
Dr. Herbert Benson dari Harvard Medical School menemukan fakta
bahwa meditasi efektif untuk memperbaiki gen karena:
1. Meditasi meningkatkan kemampuan mitokondria – pabrik energi
dalam sel.
2. Meditasi menormalkan produksi insulin – yang terkait dengan
pengaturan kadar gula dalam darah.
3. Meditasi meningkatkan aktivitas telomerase – yang dapat
memperpanjang umur sel.
4. Meditasi menurunkan aktivitas gen terkait inflamasi – sehingga
menurunkan risiko hipertensi, sakit jantung, dan kanker
Dr. Herbert Benson, associate professor di Harvard Medical School:
In the current study, Benson and his colleagues studied 52 people, half
of whom had meditated for four to 20 years using relaxation techniques
and half of whom were novices. Both groups had their blood taken and
analyzed before and after a 20-minute relaxation session… After these
sessions, the scientists identified four sets of changes in the way
genes were expressed…
PERPUSTAKAAN : WWW.NAQSDNA.COM

UNTUK KALANGAN SENDIRI

10

Meditasi Kristal, Memperluas Kesadaran
….the mitochondrial changes is that they are more resilient… insulin
production were also affected… affected genes related to telomeres,
which cap off the ends of chromosomes to protect and extend the lives
of cells….The researchers also saw less activity in genes related to
inflammation; in other studies, these genes were overexpressed in
patients with hypertension, heart disease and cancer…
7. Meditasi Meningkatkan Kualitas Tidur Kita.
Tim peneliti yang dipimpin oleh Bruce F. O’Hara, profesor biologi di
University of Kentucky, menemukan bahwa kebutuhan waktu tidur para
meditator lebih pendek daripada non-meditator. Apa rahasianya? Dr.
Mladen Golubic, direktur medis di Center for Lifestyle Medicine di
Cleveland Clinic menjawab karena, “meditator memiliki mood yang
lebih baik, lebih berenergi, dan kualitas tidurnya lebih baik.”
Dr. Mladen Golubic, direktur medis di Center for Lifestyle Medicine di
Cleveland Clinic
“We know that people engaged in meditation report better moods,
more energy, and that they sleep better.”
MANFAAT MEDITASI KRISTAL
Antara manfaat dari meditasi kristal adalah :
1. Cara cepat dan mudah untuk meredakan stress, dan
menyembuhkan semua masalah serta penyakit yang diakibatkan
oleh stress, seperti insomnia, migrain, darah tinggi, stroke, dll.
2. Cara Cepat, mudah, dan murah untuk meraih kejernihan pikiran
dan ketenangan hati.
3. Membersihkan, menyehatkan dan meningkatkatkan kinerja
semua cakra dalam tubuh. Serta menghilangkan sumbatansumbatan (Blockage energy) di jalur meridian tubuh, sehingga
aliran energi semakin lancar dan sehat. Efeknya aura semakin
jernih, bersinar, dan sehat.
4. Tubuh memancarkan Aura Kristal Pelangi yang sangat
cemerlang.
PERPUSTAKAAN : WWW.NAQSDNA.COM
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5. Melenyapkan semua Trauma, Phobia, Memory yang berisi
Getaran Emosi Negatif, Kesedihan, Depresi, dll. Serta dapat
meredakan lonjakan emosi negatif dengan cepat. Seperti emosi
marah, takut, minder, dll.
6. Memunahkan Mental Block yang menjadi penghambat
kesuksesan diri.
Efek Domino yang terjadi ketika rutin melakukan meditasi kristal
adalah :
 Pemulihan dan penyembuhan diri dari berbagai macam penyakit.
 Peningkatakan kesehatan dan kebugaran fisik & mental.
 Meningkatnya kecerdasan dan kemampuan diri dalam
menyelesaikan masalah.
 Performa mental yang semakin baik. Cool, Calm, & Confidence.
 Aktifnya indra ke enam dan meningkatnya kemampuan intuitif.
 Menguatnya Vibrasi Positif Diri, kharisma, wibawa, dan juga
pesona.
 Meningkatnya rasa empati, simpati, dan kasih sayang.
 Hubungan yang semakin harmonis dengan orang lain.
 Semakin mengenal dan memahami diri sendiri sehingga dapat
berkomunikasi dengan pribadi tinggi (Higher Self).
 Meningkatnya kemampuan dalam Money Magnet & Rejeki
Magnet.
 Dan masih banyak lagi efek positifnya yang tidak dapat
diaebutkan satu persatu.
Tata Cara Meditasi Kristal :
 Pertama, Duduk bersila mengambil sikap meditasi
dengan rileks, punggung lurus, kedua telapak tangan
posisi terbuka dan diletakkan di atas lutut.
 Awali dengan doa dulu sesuai dengan Iman dan
Kepercayaan Anda.
 Tarik nafas yang dalam, tahan sebentar, dan
hembuskan lewat hidung dengan cepat, ulangi 3 kali.
 Setelah itu, tarik nafas yang dalam dengan perlahan
dan hembuskan perlahan-lahan ..... Rileeeks dan
santai.... Ulangi 3 kali.
PERPUSTAKAAN : WWW.NAQSDNA.COM
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 Pejamkan mata anda.
 Sadari serta nikmati nafas anda, serta niatkan diri anda
memasuki alam rileksasi yang semakin dalam seiring dengan
tarikan dan hembusan nafas anda.
 Sewaktu menghembuskan nafas niatkan agar seluruh beban
pikiran ikut dilepaskan/dibuang. Dan rasakan diri anda semakin
lama semakin rileks dan santai.
 Lalu Niatkan, Rasakan dan visualkan dari Chakra Jantung Anda
memancar sinar cahaya bening yang mulai menjalar…
menjalar… menjalar ke seluruh tubuh.
 Kemudian Fokuskan Pengamatan anda ke Cakra Mahkota, serta
visualkan adanya Cahaya Jernih yang berbentuk seperti prisma
berlian (Diamond Crystal) dengan ujung yang menghadap ke
bawah di atas ubun-ubun anda, (Lihat ilustrasi dalam foto saya di
atas).
 Sekarang, Rasakan & bayangkan energi cahaya yang berwarna
bening tercurah masuk ke tubuh melewati Chakra Mahkota Anda
(ubun-ubun) menyelimuti tubuh yang mulai transparan/bening
laksana cahaya dan dalam waktu singkat seluruh tubuh menjadi
transparan seperti cyristal.
 Rasakan dan bayangkan Tubuh anda di selimuti oleh Cahaya
Transparan yang sangat bening dan jernih, sejernih kristal.
 Rasakan dan bayangkan, cahaya kristal ini memurnikan tubuh
kita, membersihkan semua cakra, mencabut semua trauma,
stress, memori negatif, sakit hati, kecewa, dendam, kesedihan,
dan semua aura gelap dari emosi negatif yang ada di tubuh, hati,
dan fikiran.
 Apapun pikiran, perasaan, dan bayangan yang muncul di fikiran.
Amati saja dan biarkan semuanya menghilang dengan
sendirinya.
 Terasa ada hawa hangat yang memenuhi seluruh tubuh dan
dalam waktu tidak lama akan terasa tenaga kita mulai penuh
dengan energi baru, hati semakin bening, dan pikiran semakin
jernih..
 Saya sarankan jangan terburu-buru menyelesaikan meditasi
Anda, Biarkan keadaan ini berlangsung lebih kurang 2 sampai 3
menit.
 Tetap rileks di tempat Anda meditasi ini lalu ucapkan Doa Syukur
sebagai penutup aktifitas Meditasi Kristal anda.
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 Selesai
Nb.
Lebih baik lagi jika saat meditasi, ada batuan kristal ataupun permata, atau
batu akik yang nempel di badan. Baik dikenakan sebagai asesoris, atau
diletakkan di tangan, atau diletakkan di saku.
Saat meditasi, anda boleh juga menggunakan musik-musik rileksasi sesuai
selera anda.
Yang penting jangan menggunakan music rileksasi dari jenis Audio
Brainwave entraintment. Agar meditasi anda berjalan secara alamiah.
Durasi atau lamanya meditasi ini adalah sekitar 15 sampai 20 menit.
Semakin lama tentu semakin baik.
Dan jika anda tertidur saat meditasi, itu tidak apa-apa, karena mungkin
kecerdasan tubuh anda memang sedang membutuhkan istirahat untuk
memulihkan dirinya.

Kontak Crystal Meditation
Meditasi Kristal Versi Instan.
Setelah satu atau dua kali mempraktekkan meditasi Kristal di atas,
maka anda sudah diperbolehkan untuk melakukan meditasi versi
singkat yang dapat anda lakukan di sela-sela kegiatan anda seharihari.
Tata caranya :
Posisi bebas, boleh sambil duduk, berbaring, ataupun berdiri.
Tarik nafas yang panjang dan hembuskan perlahan.
Kemudian pejamkan mata anda.
Niatkan untuk memasuki kondisi rileksasi yang dalam dengan
crystal meditation.
• Visualkan Cahaya Berlian di atas Cakra Mahkota.

•
•
•
•
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• Dan untuk sesaat, nikmati diri anda yang sedang diselimuti oleh
energy cahaya Kristal.
• Setelah dirasa cukup, akhiri meditasi singkat anda ini.
Metode ini cukup singkat dan sederhana, namun sangat besar manfaat
untuk menghadirkan kejernihan hati dan pikiran dimanapun saja anda
berada.
Crystal Meditation Untuk Mencabut Trauma, stress, depresi,
amarah, & Kesedihan.
Jika anda mengalami luapan emosi negative yang berlebih, atau ketika
energy mental anda sedang dalam kondisi menurun. Atau sedang
merasa ada virus energy negative yang sedang dipancarkan ke diri
anda. Maka lakukan pembersihan aura dengan tata cara sebagai
berikut :
Saat masuk ke dalam meditasi, visualkan Kristal berlian yang berada
di atas Cakra Mahkota anda berputar ke kiri dengan sangat cepat. Dan
rasakan serta bayangkan, cahaya aura pelangi yang tercurah dari
ujung Kristal berlian tersebut menyapu bersih dan mencabut semua
energy negative yang sedang menggangu anda.
Setelah dirasa cukup, sekarang visualkan Kristal berlian tersebut
berputar ke kanan, dan mencurahkan energy jernih dari aura pelangi
berlian tersebut memulihkan, menyegarkan, dan menguatkan aura
anda.
Kemudian rasakan dan bayangkan aura diri anda semakin kuat, padat,
tebal, dan mengkristal.
Crystal Meditation Untuk Menghancurkan Energi negative.
Selain cara di atas, anda juga bias menghancurkan energy negative
yang membebani perasaan dan pikiran anda dengan tata cara sebagai
berikut :
• Masuk ke dalam meditasi Kristal.
• Visualkan Kristal berlian berputar kekanan dan sedang mengisi
energy pada tubuh anda.
PERPUSTAKAAN : WWW.NAQSDNA.COM
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• Kemudian kumpulkan energinya sehingga membentuk bola
cahaya yang berputar-putar di depan cakra jantung anda.
• Setelah itu, silahkan bayangkan dan rasakan permasalahan yang
sedang anda hadapi. Rasakan energy negative dari masalah itu.
Lalu salurkan energy negative tersebut ke telapak tangan kiri.
Dan bayangkan serta rasakan energy tersebut berada di telapak
tangan kiri anda.
• Sekarang, kerahkan segenap daya kehendak anda untuk
menghancurkan energy negative yang ada di tangan kiri
tersebut. Rasakan dan bayangkan Bola Cahaya yang berada di
depan Cakra jantung anda, memancarkan sinar Laser menuju
energy negative tersebut. Pancarkan terus sedemikian hingga
aura gelap itu hilang musnah dan lenyap selamanya.
• Saat anda telah merasakan adanya rasa plong atau lega, itu
artinya anda telah berhasil menghancurkan energy negative itu.
• Selanjutnya, selimuti diri anda dengan aura Kristal. Untuk
memulihkan, menyegarkan, dan menguatkan tubuh Kristal anda.
Crystal Meditation Untuk Keberlimpahan Rejeki.
Tata caranya sebagai berikut :
• Masuk ke dalam meditasi Kristal.
• Visualkan Kristal berlian berputar kekanan dan sedang mengisi
energy pada tubuh anda.
• Kemudian kumpulkan energinya sehingga membentuk bola
cahaya yang berputar-putar di depan cakra ajna anda. (Cakra
Ajna adalah Cakra Mata Ketiga yang terletak di pangkal hidung
di antara dua alis mata).
• Setelah itu, silahkan visualisasikan impian anda dalam bola
cahaya di depan anda. Letakkan bola cahaya itu dalam posisi
yang agak lebih tinggi di depan kepala anda.
• Sekarang pancarkan cahaya jernih aura Kristal pelangi ke bola
cahaya impian anda itu. Dan lihatlah impian anda semakin terang
bercahaya.
• Setelah dirasa cukup, lepaskan bola cahaya itu agar terbang ke
atas langit. Menjadi benih impian yang menarik segala sumber
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daya yang diperlukan untuk membuatnya tumbuh, berkembang,
dan maujud (wujud) dalam kehidupan anda.
• Akhiri meditasi anda.
BANGKIT DARI ALAM KEMATIAN
Buku ini saya terbitkan sebagai perwujudan Sikap Saya Dalam
Menghadapi Fitnah yang menimpa saya baru-baru ini.
Seorang sahabat menulis status di Facebook seperti ini :
Sebagian orang beruntung dan bernasib baik... tinggal senyum
dan duduk manis, semua bisa didapat dengan mudah... Padahal
Ada sebagian orang yang harus benar-benar berdikari dan
memutar otak untuk mendapatkan hasil yang pling minim
sekalipun... dan kita tetap dilarang untuk nengeluh ataupun
menggerutu sekalipun perut keroncongan atau kita akan dihujat
bahwa tidak bisa bersyukur.... nikmati kopi sajalah... kadang
hidup terlihat mudah... kadang juga terasa rumit... (alah mboh)...
Komentarku :
Urip iku mung sawang sinawang, hidup itu hanyalah proses saling
memandang. Kita seringkali memandang kehidupan orang lain lebih
baik dari kehidupan kita sendiri. Tanpa sadar kita menempatkan orang
lain di puncak tertinggi dari Gunung Kesuksesan, dan menempatkan
diri sendiri di dasar jurang penderitaan. Sehingga jarak yang
memisahkan diantara kita dengan orang tersebut semakin jauh dan
sulit untuk dijangkau. Dan apa hasilnya..?
Sudut pandang seperti ini akan membuat Kita merasa semakin lemah,
semakin tidak berdaya, semakin kehilangan harapan, dan bahkan
mungkin malah dapat memicu sisi gelap di dalam diri kita, Rasa iri hati,
dengki, dan hasud muncul, yang kemudian membuat diri menjadi
gelap mata, api amarah dan dendam berkobar karena sudah merasa
bahwa dunia ini dan juga Tuhan sedang tidak adil terhadap diri kita.
Ujung-ujungnya, kita akan semakin jatuh terpuruk dan tenggelam di
dalam lubang kubur penderitaan yang tanpa sadar kita ciptakan
sendiri.
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Semua orang punya masalahnya masing-masing.... Semua orang juga
pernah mengeluh. Dan ada banyak cara yang dilakukan orang untuk
mengeluh....
Mengeluh itu Ada yang positif dan ada juga yang negatif, ada yang
menguatkan dan ada juga yang melemahkan diri sendiri, ada yang
bahkan mampu mengubah keluhannya menjadi energi untuk
mendukung orang lain, dan ada pula yang menjadikan energi negatif
keluhannya untuk digunakan sebagai Virus Mental yang ditularkan ke
orang lain untuk menjatuhkan orang lain tersebut agar mempunyai
nasib yang sama atau bahkan lebih buruk dari dirinya...
Ya, salah satu sifat kejam yang ada di dalam diri kita semua adalah
suka merasa senang ketika melihat orang lain menderita. Suka merasa
puas hati ketika melihat orang lain lebih sengsara daripada diri kita.
Senang banget kalau melihat orang lain hancur, susah, dan menderita.
Inilah sifat syaitoniah yang juga bersemayam di dalam hati setiap
manusia.
Rasa iri hati dan dengki karena salah dalam mengelola hati dan pikiran
sendiri, akan membuat diri kita menjadi manusia yang bersifat setan
seperti itu.
Memperturutkan bisikan setan tidaklah akan membuat diri kita lebih
baik. Upaya-upaya yang kita lakukan untuk menghancurkan orang lain,
juga hanya akan memberikan hiburan sesaat yang semu saja. Karena
masalahnya bukanlah terletak di dalam diri orang lain, tetapi di dalam
diri kita sendiri. Dan selama inti masalah yang ada di dalam diri ini
tidak diselesaikan dengan tuntas, maka walaupun seluruh dunia ini
hancur lebur, hati kita tetap saja akan merasa pedih dan menderita.
Setiap orang punya masalahnya masing-masing, dan adalah lumrah
dan wajar saja jika kita mengeluh.
Orang-orang kaya, para selebritis, dll. mereka ini mengekspresikan
stress dan beban masalah mereka dengan berbagai macam hobi yang
menguras uangnya. Sekedar untuk mengalihkan kesadaran dari
masalah yang dihadapi dan memperoleh hiburan sesaat.
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Para motivator, guru kehidupan, Trainer, dll. Mengekspresikan
keluhannya dengan menjadikannya sebagai untaian kalimat motivasi &
Inspirasi yang dapat menguatkan dan mencerahkan dirinya sendiri dan
juga orang lain.
Para Provokator, Teroris, dan barisan sakit hati, mengekspresikan
beban batinnya dengan menghujat dan menteror kehidupan orang
lain...
Sedangkan orang yang lemah, setiap hari mengekspresikan beban di
hatinya dengan berbagai kalimat negatif dan keluh kesah yang
semakin membuatnya lemah, tidak berdaya, hilang harapan,
gambaran kehidupan dan masa depan yang semakin suram, dll..
Kita semua ini pernah mengeluh, karena kita semua ini juga masihlah
manusia biasa yang juga punya banyak masalah.
Hanya saja..,
Ada orang yang menjadikan masalah sebagai tonggak kebangkitan
dan pemacu semangat hidupnya.
Dan ada pula orang yang menjadikan permasalahan sebagai lubang
kuburan yang akan mengubur dirinya sendiri....
Kita semua punya masalah... Dan bagaimana kita mensikapi masalah
tersebut, maka itulah yang menentukan bagaimana masa depan nasib
kita sendiri...
Sebagaimana yang terjadi pada saya Sabtu kemarin, tanggal 30
january 2016. Tanpa ada hujan tanpa ada angin, tiba-tiba ada angin
fitnah yang berhembus. Dan tidak tanggung-tanggung, fitnahan
tersebut di tulis di sosial media Facebook, dibaca oleh ratusan orang,
dan bukti screen shootnya secara diam-diam juga tersebar ke ribuan
orang.
Sikap Saya Dalam Menghadapi Energi Fitnah
Saya ini juga masih manusia biasa, seperti anda semua. Saya bisa
marah, sedih, kecewa, sakit hati, dendam, dll... Sebagaimana
beberapa hari yang lalu saat event Workshop di Surabaya sedang
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berlangsung, saya marah besar karena mendapat kabar bahwa ada
kawan yang menebar berita fitnah di FB...
Hampir saja amarah saya meledak tidak terkendali, karena saya tahu
betul, bahwa black Campaign dan pencemaran nama baik seperti itu,
sungguh merupakan suatu tindakan yang sudah melampaui batas, dan
itu juga sudah termasuk tindak kejahatan pidana serius yang dapat
dijerat dengan UU ITE. Yang mana dengan bukti screen shoot yang
ada, bisa saja si penulis Status Facebook itu saya laporkan ke Polisi
untuk menerima hukuman yang setimpal atas kejahatannya.
Namun untunglah... Hati Nurani saya menuntun saya agar segera
melakukan MEDITASI KRISTAL.
Begitu mendapat kabar itu, Segera saya tarik nafas yang dalam,
hembuskan perlahan, dan secara perlahan kesadaran saya pun
memasuki zona Quantum Ikhlas mengakses Cahaya ilahi......

Neng Ning Nung Nang
JumeNENG WeNING KasiNUNGan WeNANG....
Memasuki kondisi keheningan batin untuk mengakses kesadaran ilahi.
Ikhlas Pasrah sepenuhnya pada keadilan Gusti Yang Maha Kuasa dan
Maha Adil.
Dan seketika itu juga saya tenang kembali, pikiran menjadi jernih
sebening kristal berlian, dan emosi menjadi sejuk, damai, dan dipenuhi
oleh energi kesabaran.
Dengan kondisi emosi yang bening dan pikiran yang jernih tersebut,
maka kegiatan workshop yang saya pimpin dapat berjalan dengan
baik, sukses, dan lancar...
Dan untuk beberapa hari kemudian, secara rutin saya juga masih
melakukan meditasi kristal untuk mengobati sisa-sisa luka yang ada di
hati saya...
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Siapapun bisa marah, termasuk juga saya dan juga anda... Namun,
sebesar apapun energi marah yang kita alami, dinginkanlah dengan
energi kesadaran... Berhentilah sejenak jangan dulu bereaksi, lalu tarik
nafas yang dalam dan hembuskan perlahan.... redakan dulu amarah
itu, sebelum api kemarahan itu merembet kemana-mana dan
menimbulkan kerusakan yang akan kita sesali dikemudian hari......
Setelah kita dapat berfikir dengan jernih dan dapat bersikap dengan
tenang, barulah kita dapat memilih reaksi terbaik apa yang dapat kita
lakukan... Demi kebaikan serta kemajuan diri kita sendiri....
Inilah kehidupan...
Walaupun kita tidak bisa memilih pengalaman apa yang akan kita
alami nantinya.. Namun kita bebas merdeka untuk memilih reaksi apa
yang akan kita lakukan dalam menghadapi pengalaman tersebut...
Dunia ini adalah Fitnah..
Dan apapun yang ada di dunia ini bisa menjadi fitnah jika kita tidak
hati-hati dalam mensikapinya. Fitnah itu tidak hanya berupa hujatan,
caci maki, serta berita bohong yang disampaikan orang mengenai diri
kita saja. Tetapi segala Provokasi dan pengaruh duniawi yang dapat
menjatuhkan diri kita ke lembah jurang penderitaan, maka itu juga
adalah fitnah.
Dan siapa saja yang tidak siap dalam menghadapi fitnah dunia ini,
maka dia akan terseret oleh arus duniawi dan tenggelam di dalam
jurang penderitaan.
Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Itu artinya, jika kita tidak
hati-hati dalam menghadapi fitnah dunia ini, maka kita akan mengalami
mati bahkan sebelum kematian yang sebenarnya.
Untuk itulah Meditasi Kristal ini saya formulasikan dan saya sebarkan,
dengan harapan agar semakin banyak manusia yang tertolong dan
dapat bangkit dari alam kematiannya. Baik yang mati pikirannya, mati
hatinya, mati hubungan sosialnya, mati rejeki sandang pangannya, dan
lain sebagainya.
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Nasib hidup kita adalah di tangan kita sendiri dan Tuhan. Maka kelola
pikiran, hati, sikap, dan perbuatan kita sehingga senantiasa dalam
performa yang excellent (Unggul) dan bergetar dalam vibrasi yang
terbaik. Dan untuk selebihnya, serahkan segala urusan hidup kita
sepenuhnya kepada Tuhan...
Itulah Sikap Saya Dalam Menghadapi Fitnah, dan sebagai perwujudan
rasa syukur saya kepada Allah swt. atas pelajaran kehidupan yang
diberikan kepada saya. Maka saya kemudian membagikan kepada
anda semua, Tips Meditasi Kristal Yang saya gunakan untuk meredam
badai fitnah tersebut agar tidak memporak porandakan diri dan
kehidupan saya.
Jadi, Alih-alih saya mengeluh terhadap masalah itu, saya justru
berbagi tips Tata Cara Meditasi Kristal ini beserta berbagai manfaat
positifnya secara gratis. Itulah Sikap Saya Dalam Menghadapi Fitnah.
Sekian tulisan saya kali ini, terima kasih telah meluangkan waktu untuk
membacanya, dan semoga tulisan ini dapat menjadi inspirasi untuk
anda.

Salam Kebangkitan.

Edi Sugianto
(Founder NAQS DNA Institute)
SMS/WA : +62 812 3164 9477
HP / Telegram Messenger : +62 822 3458 3577
Pin BB : 7ccd0ca5
Twitter : @edi5758
Facebook : https://www.facebook.com/haryopanuntun
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PENUTUP
Setelah anda terbiasa menjalankan praktek meditasi Kristal ini dalam
kehidupan anda sehari-hari, maka anda akan dapat memanfaatkan
energy Kristal ini untuk berbagai keperluan. Misalnya untuk
penyembuhan diri sendiri, penyembuhan orang lain, pagar badan,
pagar rumah serta harta benda, dll.
Silahkan eksplorasi energy crystal persembahan dari saya ini dalam
kehidupan anda demi kebaikan serta kemajuan anda beserta keluarga
anda.
Dan jika anda mempunyai pengalaman menarik terkait dengan energy
Kristal ini, silahkan kirim pengalaman anda ke email pribadi saya di :
sugianto.edi@gmail.com kirim email dengan judul : SALAM CAHAYA.
Untuk sementara sekian dulu, Sharing saya mengenai meditasi Kristal
ini. Insya Allah akan kita lanjutkan kembali di lain kesempatan. Sekian,
terima kasih, dan semoga bermanfaat.
Dan jika anda tertarik untuk memperdalam perjalanan anda dalam
mengembangkan diri dan kesuksesan anda, silahkan bergabung
dalam pelatihan-pelatihan yang saya selenggarakan. Atau silahkan
bergabung dengan pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh keluarga
besar NAQS DNA yang lain.
Akhirul kalam, semoga buku sederhana ini dapat memberikan manfaat
yang sebesar-besarnya untuk sahabat semua. Terima Kasih.
SALAM CAHAYA.

Edi Sugianto
(Guru Besar NAQS DNA)

Pustaka :
Manfaat Meditasi Menurut Hasil Riset Para ilmuwan.
www.meditasibandung.com
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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
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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

NAQS DNA INSTITUTE OF QUANTUM MIND TECHNOLOGY
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
email 1 : sugianto.edi@gmail.com
email 2 : info@naqsdna.com
Edi Sugianto
• SMS/WA : +62 812 3164 9477
• HP / Telegram Messenger : +62 822 3458 3577
• Pin BB : 7ccd0ca5
• Twitter : @edi5758
• Facebook : https://www.facebook.com/haryopanuntun
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NAQS DNA TRAINING
MASTER NEO HIPNOTIS WORKSHOP
Dalam Pelatihan ini, anda akan mendapatkan pemahaman yang
menyeluruh dan benar mengenai apa itu hipnotis. Serta dapat
mengaplikasikan berbagai tekhnik Hipnotis Legendaris dari Era
Mesmerisme, Magnetisme, Hipnotis Modern Konvensional, Hingga
terobosan terbaru dari Ilmu Hipnosis yaitu Neo Hipnosis. Baik untuk
kebaikan serta kemajuan diri sendiri, ataupun anda pergunakan untuk
membantu orang lain. Dan dalam pelatihan ini, anda juga akan kami
bekali dengan materi pelajaran Hipnotis Yang sudah berstandard
International. Sehingga dapat anda gunakan sebagai penunjang karier
dan melangkah lebih jauh menjadi seorang Professional di bidang
Pemberdayaan Sumber Daya Manusia yang berbasiskan Ilmu
Hipnosis.
NEO HIPNOSIS MASTERY adalah suatu formulasi Pelatihan Hipnotis
terdahsyat di abad ini. Siapapun saja anda, baik yang masih awam
ataupun yang sudah Master di bidang Hipnotis, silahkan bergabung
dalam pelatihan satu hari ini, Pelatihan Scientific Gendam, Master Neo
Hipnotis Plus Train The Trainer Grand Master Hipnotis, Fundamental
Hypnotherapy & 15 Jenis Ilmu Hipnotis. Dan hanya dalam sekali
pertemuan di pelatihan ini anda akan mampu menguasai Inti dari Ilmu
Hipnosis Yang akan menjadikan anda seorang Master Hipnotis yang
Penuh Rasa Percaya Diri, Full Power, dan Penuh Daya Kuasa. Belajar
dengan system hipnosis terbaru, termudah, terbaik, terlengkap, dan
tercepat di seluruh dunia.
Format pelatihan : Teori 30% + Praktek (Workshop) 70%.
Persyaratan Peserta :
Pendidikan minimal SLTA, dan tidak memiliki hambatan dalam
komunikasi verbal (gagap), tidak memiliki hambatan serius dalam
kepercayaan diri.
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Fasilitas Peserta :Student Kit, CD Self Hypnosis, Sertifikat dari NAQS
DNA Society.
Info lengkap Klik di sini : http://goo.gl/YJ2z0l
ADVANCED HYPNOTHERAPY WORKSHOP
Suatu pelatihan Hipnoterapi lanjutan setelah anda mengikuti Kelas
Master Hipnotis, untuk aplikasi terapi yang berbasiskan Ilmu Hipnosis.
Dalam Workshop ini anda akan langsung dipandu oleh saya (Edi
Sugianto, CHt CI MNLP), dan akan mengajarkan peserta untuk dapat
memahami prinsip Hipnoterapi moderen yang berbasiskan ClientCentered Therapy, serta penerapan 11 macam teknik
HypnoTherapeutic.
Setelah mengikuti pelatihan ini peserta akan memiliki kemampuan
untuk melakukan Hipnoterapi untuk berbagai kasus mental dan
emosional, mulai dari : phobia, traumatik, kecanduan, stress &
depressi, motivasi, dan berbagai kasus psikologis lainnya.
Format pelatihan : Teori 30% + Praktek (Workshop) 70%.
Persyaratan Peserta :
Peserta telah mengikuti pelatihan Hypnotherapy Fundamental dari
NAQS DNA Society.
Fasilitas Peserta :
Student Kit, Sertifikat dari NAQS DNA Society.
Sertifikasi IBH :
NAQS DNA Society merupakan IBH Authorized Training Center, oleh
karena itu setelah mengikuti Workshop ini peserta dapat mendaftarkan
diri untuk menjadi member Certified Hypnotherapist (CHt) dari The
Indonesian Board of Hypnotherapy (IBH). Proses membership IBH ini
bersifat opsional dan terpisah.
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Kontak The Alchemy of Mind (KAM)
Kontak The Alchemy of Mind (The New Quantum Mind Technology
Workshop) adalah adalah sebuah Pelatihan berbasis Terapi &
Pemberdayaan Potensi diri yang mengeksplorasi kemampuan luar
biasa manusia dari sisi Unconscious Mind-nya. Ini merupakan media
yang dapat mempertemukan Potensi Kekuatan pikiran bawah sadar,
Keajaiban Vibrasi Quantum, Energy Psychology, Metafisika,
Esoterism, Spiritualism, Mind Control, Mind Technology, Mind Power,
bahkan LOA, yang ternyata di tingkat Kesadaran Quantum memiliki
benang merah yang sangat jelas.
Kontak The Alchemy of Mind (The New Quantum Mind Technology
Workshop) adalah Format Versi Kelas Private dari Workshop
Quantum Mind Technology yang biasanya saya selenggakan selama
dua hari untuk kelas reguler, maka dalam Pelatihan Semi Private KAM
ini. Pembelajaran kami percepat dan permudah, sehingga cukup
ditempuh selama satu hari saja. Plus Bonus tambahan beberapa
Materi baru.
MATERI PELATIHAN Workshop Kontak The Alchemy of Mind (KAM) :
¤ Q~Formation
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,
Quantum Love Healing Touch, Inner Power, Inner Beauty, Buka Aura, Ho’o
Pono Pono Technique, Personal Magnetisme, Rahasia Terapi Telur Magnetis,
Rahasia Metaresonansi untuk meningkatkan frekwensi air atau benda menjadi
berenergi, SMITH (Somatic Mind Intelligence Therapeutic Healing), dan
masih banyak lagi.
¤ State of Mind Control
Cara Mudah Menguasai Potensi Bawah Sadar yang bisa diaplikasikan untuk
memberdayakan potensi diri yang selama ini masih terpendam di dalam DNA
kita serta untuk berbagai solusi kehidupan. Diantaranya adalah untuk Telepati,
ESP, Astral Projection, Sahabat Virtual dan kembaran diri virtual sedulur
PERPUSTAKAAN : WWW.NAQSDNA.COM
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papat limo pancer, Rahasia Hidup Kaya & Berkah, Money Magnet,
Mengendalikan emosi, Rahasia Doa makbul, Quantum Modeling (Meta DTI),
dll. Dengan menggunakan 3 pintu rahasia untuk mengakses keajaiban bawah
sadar ~ Alpha Thetha Programming, FB Programming, & NT Programming ~
Info Lengkap Kontak The Alchemy of Mind (KAM) KLIK : http://goo.gl/T9rD5v

PERPUSTAKAAN : WWW.NAQSDNA.COM

UNTUK KALANGAN SENDIRI

29

Meditasi Kristal, Memperluas Kesadaran
Cara dapat BUKU 2 MEDITASI KRISTAL
Dapatkan Paket Lengkap Program Pelatihan intensif The Rainbow Crystal
Energy System, Merubah Energi Negatif Menjadi Positif & Meningkatkan
Vibrasi Keberlimpahan, secara Gratis dalam paket ini.

ORGONITE RAINBOW CRYSTAL PENDANT
Merubah Energi Negatif Menjadi Positif dan Meningkatkan Vibrasi
Keberlimpahan.
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Sudah Ada 500 orang lebih yang menyambut edisi perdana diluncurkannya
Materi Program Pelatihan Energi Kristal Pelangi yang saya sebarkan secara
gratis ke seluruh penjara dunia di minggu kedua bulan February 2016
kemarin. Dan sudah ada ratusan orang yang mendapatkan manfaatnya, baik
untuk penyembuhan, peningkatan kesehatan, peningkatan kemampuan indra
ke enam, peningkatan level spiritualitasnya, dan juga peningkatan
kerejekiannya. Jumlah orang yang memperoleh manfaat dari metode ini akan
terus bertambah seiring dengan semakin banyaknya orang yang mendapatkan
buku Meditasi Kristal yang saya berikan secara gratis untuk umum.
Dan untuk memenuhi permintaan banyak orang, kini kami luncurkan
Program Pelatihan intensif The Rainbow Crystal Energy System,
Merubah Energi Negatif Menjadi Positif & Meningkatkan Vibrasi
Keberlimpahan. Yang tentu saja, versi pelatihan dalam program ini tentu lebih
lengkap dan telah disempurnakan isinya.
Program Pelatihan jarak jauh The Rainbow Crystal Energy System ini
khusus kami persembahkan untuk orang-orang yang perduli dan serius dengan
peningkatan kesehatan serta peningkatan kesuksesan dirinya. Dan kami
berikan secara gratis sebagai Bonus untuk anda yang membeli Product kami
yaitu : ORGONITE RAINBOW CRYSTAL.
Contoh Materi Baru dalam program pelatihan The Rainbow Crystal Energy
System :
NGOBROL HEALING
Sebagai praktisi Quantum Rainbow Crystal Energi & Q~Formation, anda
bahkan dapat membantu penyembuhan kepada orang lain tanpa perlu repot.
Cukup ajak dia ngobrol, melakukan percakapan ringan, maka orang yang ada
di samping anda tahu-tahu dah sembuh dari sakitnya... Bahkan dalam
perkembangan yang lebih jauh, adakalanya ketika calon pasien anda baru
berniat hendak datang ke tempat anda saja, tahu-tahu aja dia dah sembuh....
Jadinya wurung atau gak jadi datang, tapi dah sembuh.
Ajaib khan..?
Formulasi Kristal dalam Orgonite Rainbow Crystal :
1. Kristal 7 Chakra.
PERPUSTAKAAN : WWW.NAQSDNA.COM
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2. Kristal Rock Quartz / Selenite.
3. Kristal Fosil Mani Gajah.
Isi Paket :
Liontin Orgonite Rainbow Crystal 1 Pcs.
BONUS :
1. Buku Meditasi Kristal, Versi Cetak.
2. Buku 2 Meditasi Kristal, The Rainbow Crystal Energy, Versi Cetak.
3. CD Audio Panduan Meditasi, Audio Relaksasi, dll.
Mahar : Rp. 1.500.000,Mahar Pre Order hanya : Rp. 750.000,- (Khusus untuk anda yang order di
Bulan February 2016)
Cost Hantar :
• Free Ongkos Kirim ke seluruh Wilayah Indonesia.
• untuk pengiriman ke Malaysia & Brunei + Cost Hantar 200rb, dan untuk
negara lain, cost hantar disesuaikan dengan biaya pengiriman ke negara
tujuan.
Bagi yang berminat, silahkan hubungi saya di :
• SMS/WA : +62 812 3164 9477
• HP / Telegram Messenger : +62 822 3458 3577
• Pin BB : 7ccd0ca5
• Atau Via PM.
Harap SMS dulu untuk mengetahui ketersediaan stock..!!!
Pembayaran dapat ditransfer 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
Harap Konfirmasi setelah Transfer.
Terima Kasih.
INFO LENGKAP : http://www.naqsdna.com/2016/02/orgonite-rainbowcrystal-merubah-energi.html
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