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PROFILE NAQS DNA

NAQS DNA INSTITUTE OF QUANTUM MIND TECHNOLOGY
Pusat Pelatihan & Terapi Quantum Husada, Hypnosis, Hypnotherapy, & NLP.
NAQS DNA (Neuro Atomic Quanta System Deo Nadi Adham) adalah suatu organisasi
profesi di bidang Hypnotherapy, NLP, & Quantum Energy yang didirikan pada tahun 2010
oleh Edi Sugianto seorang Praktisi NLP, Hypnotherapy, dan Energy Healing terkemuka di
Indonesia, dengan tujuan utama mengembangkan dan mempopulerkan Hypnotherapy, NLP ,
dan Quantum Energy Healing kepada masyarakat Indonesia agar dapat lebih diterima dan
dimanfaatkan sebagai salah satu metoda pengembangan diri & terapi yang efektif bagi
penyembuhan penyakit mental maupun penyakit fisik yang bersumber dari gangguan atau
ketidak seimbangan psikologis (psikosomatis).
Dalam upaya memasyarakatkan Hypnotherapy, NLP, dan Quantum Energy healing secara
benar dan ilmiah, maka NAQSDNA CENTER berupaya membentuk standar pengetahuan
dan kode etik profesi bagi dunia Healing Indonesia, dimana dalam hal ini NAQSDNA
menjalin kerjasama dengan berbagai organisasi profesi sejenis di dalam dan di luar negeri
yang dianggap secara de-facto sebagai acuan di bidang Healing, serta menjalin hubungan
baik dengan para tokoh Hypnotherapy, NLP dan Healing yang telah diakui kompetensinya di
dunia Hypnotherapy Internasional.
Salah satu agenda yang menjadi prioritas dari NAQS DNA adalah upaya untuk membawa
Healer Indonesia agar dapat diakui kompetensinya oleh organisasi profesi Healer
Internasional.
NAQSDNA merupakan organisasi profesi Healing yang pertama di Indonesia dengan
pendekatan berbagai metode, dan pada saat ini keanggotaan NAQSDNA telah menyebar di
berbagai wilayah di Indonesia, bahkan telah menyebar pula ke beberapa negara tetangga.
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PROFILE FOUNDER :

Edi Sugianto, 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. Certified Ego State Therapist From School of Mind Reprogramming.
2. Certified Ericksonian Hypnotherapist From Ericksonian Hypnotherapy Indonesia
3. Certified Hypnotist From Indonesian Hypnosis Society
4. Certified Hypnotherapist From Indonesian Hypnosis Society
5. Certified Hypnotist From IBH (The Indonesian Board of Hypnotherapy)
6. Certified Hypnotherapist From IBH (The Indonesian Board of Hypnotherapy)
7. Certified Instructor From IBH (The Indonesian Board of Hypnotherapy)
8. Authorized Certified Trainer From IBH (The Indonesian Board of Hypnotherapy)
9. Lisenced Certified Hypnosis Trainer From Alpha Omega NLP Hypno Center
10. Autorizhed Certified Board From Alpha Omega NLP Hypno Center
11. NNLP Practitioner From NNLP Society
12. NNLP Master Practitioner From NNLP Society
13. NNLP Certified Trainer From NNLP Society
14. NNLP Society Authorized Trainer
15. Certified Personal Coach From Alpha Omega NLP Hypno Center & Krishnamurti.
16. Hypnomotivator (HYP) From Hypnomotivator Indonesia
17. Member of Pusat Spiritual Dan Hipnotis Indonesia (PSHI)
18. Member Of Wahana Sejati Hypnosis Therapy & Training Center
19. Member of Herbal Penawar Al-Wahidah Int’l
20. Member Of Psychotronica Center
21. Member Of Lembaga Bantuan Hypnotherapy Dan Spiritual Indonesia (LBHSI)
22. Member Of Pertubuhan Silat Seni Gayung Fatani Malaysia
PROGRAM PELATIHAN :
1.
2.
3.
4.

Fundamental Hypnotherapy
Advanced Hypnotherapy.
NNLP Practitioner
QUANTUM MIND TECHNOLOGY
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QUANTUM MIND TECHNOLOGY WORKSHOP
Tujuan workshop
Training berbasis Terapi & Pemberdayaan Potensi diri ini secara khusus di Desain dengan
tujuan untuk membantu peserta pelatihan mengalami Transformasi Kehidupan secara
Holistik dan Transendental.
Workshop Leader : Edi Sugianto, CI CHt MNLP (Founder NAQS DNA)
Target Peserta :
Workshop ini sangat cocok sekali untuk siapa saja (baik individu perorangan ataupun
organisasi) yang menginginkan pemulihan, perbaikan, ataupun Percepatan Kemajuan &
Kesuksesan dalam segala aspek hidup dan kehidupannya.
Metode Pelatihan :
•
•
•
•

Suasana : fun, dinamis dan interaktif.
Presentasi dengan menggunakan alat bantu powerpoint.
Video/Gambar : cuplikan video/gambar untuk mendukung topik yang sedang dibahas.
Fokus pada praktek langsung dengan teori seminimal mungkin.

Durasi:
•
•
•

Program Lengkap (The Master) : 2 hari ( 2 x 7-8 jam). Start : Jam 9 Pagi
Program Q`Formation : 1 hari (7 – 8 Jam). Start : Jam : 9 Pagi.
Program State of Mind Control : 1 hari (7 – 8 Jam). Start : Jam : 9 Pagi.

Jumlah peserta:
•

Efektif : 10 s/d 25 orang.

DESKRIPSI
Untuk mencapai kemajuan, setiap orang harus merencanakan perubahan, dan perubahan itu
harus datang dan dimulai dari diri sendiri. Perubahan sejatinya tidak dapat dipaksakan dari
luar, tetapi merupakan revolusi kesadaran yang lahir dari dalam diri sendiri.
Namun, perubahan yang dikehendaki, yaitu perubahan menuju kemajuan, tidak datang dari
langit (given) atau datang secara cuma-cuma (taken for granted). Hal ini, karena Tuhan tidak
akan mengubah nasib suatu kaum, kecuali kaum itu sendiri mengubah diri mereka sendiri.
Ini adalah soal siapa yang perduli dengan Masa Depannya, Siapa yang sungguh-sungguh
punya Tujuan Hidup dan siapa yang tidak.
Bagi Yang Hidupnya selalu Pesimis dan merasa tidak punya Harapan, menurut saya, mereka
bukan tidak tahu potensi dalam dirinya dan bukannya tidak punya niat untuk
mengembangkan diri. Akan tetapi, mereka belum memiliki tujuan hidup yang jelas. di mana
Tujuan tersebut akan membuat mereka semangat, bergairah dan bermakna untuk
mewujudkannya. Kata lainnya, belum mempunyai VISI HIDUP.
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Karena, POTENSI itu hanyalah alat atau kendaraan untuk mencapai tujuan. Bagaimana
mungkin orang mau peduli untuk mengetahui alat, sementara tujuannya saja tidak ada.
Itulah mengapa tujuan hidup begitu penting, sebab tujuan hidup menjadikan sikap, perkataan,
dan perbuatan kita tetap fokus dan kosisten. Tak jarang segala macam kejadian yang kita
alami mempengaruhi emosi dan pengambilan keputusan, sehingga kondisi dan tujuan ikut
berubah. Dengan kembali memikirkan tujuan hidup maka kita dapat menemukan makna dan
kepuasan dari segala sesuatu yang kita lakukan.
Memiliki tujuan hidup juga dapat membangkitkan seluruh potensi dan membantu kita
menemukan kekayaan sejati. Sebab tak jarang, tujuan hidup itu menggerakkan kita secara
aktif, kreatif, dan disiplin dalam melakukan langkah-langkah ekspansi. Dengan kata lain,
tujuan hidup itu menjadikan energi dan vitalitas kita meningkat dalam upaya mencapai
sesuatu yang jauh lebih bermakna.
Tujuan hidup juga akan membantu kita menggunakan waktu dan kesempatan dengan sebaik
mungkin, sebab kita mengetahui kemana akan menuju. Coba bayangkan jika setiap bangun
tidur kita tak mengerti apa yang harus dilakukan? Tanpa tujuan hidup yang jelas akan
membuat kita cenderung menyia-nyiakan waktu dan kesempatan, tidak mampu bertindak
cepat dan senang menunda-nunda pekerjaan.
Memiliki tujuan hidup merupakan hal yang menakjubkan. Oleh sebab itu, maka langkah
pertama dan terpenting dalam mengarungi kehidupan adalah menentukan tujuan hidup.
Dengan pendekatan State of Mind & Meta State, saya akan menuntun Anda membuka
potensi sejati Anda. Anda akan menemukan rahasia :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kekuatan Kesadaran
Kekuatan Tujuan
Kekuatan Keyakinan
Kekuatan Syukur
Kekuatan Energi Positif
Kekuatan Fokus
Kekuatan Niat

Anda itu Dahsyat.
Jauh lebih dahsyat dari yang pernah Anda bayangkan. Jika Anda menerima pengetahuan ini
dan bertindak sesuai dengannya, Anda akan lebih bahagia dari sebelumnya. Anda akan
sanggup melakukan hal-hal yang tak pernah terpikir bisa Anda lakukan dan mencapai apa
pun yang Anda inginkan dalam hidup.
•
•
•

Tahukah anda mengapa sebagian orang memperoleh apapun yang mereka inginkan
dalam hidup mereka?
Apakah mereka memperolehnya secara kebetulan?
Apakah semata-mata karena kerja keras?

Tentu saja tidak!
Kita lihat apa yang terjadi di masyarakat. Ada sebagian orang yang rezekinya itu mudah
untuk datang, terus mengalir dan sepertinya tidak pernah putus-putus. Tetapi ada sebagian
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lain, yang sulit untuk mendatangkan rezeki – suka tersendat-sendat dan kadang mampet. Oleh
karena itu sangatlah penting kita mengetahui bagaimana mekanismenya sehingga rezeki itu
dengan senang mengalir kepada kita, dan mengalir dengan penuh sukacita.
Bila Anda tidak mengetahui mekanismenya, mungkin Anda akan mencari peruntungan atau
jimat untuk bisa mendatangkan rezeki itu. Dan ini tentunya kurang bijaksana serta tidak
selaras dengan keinginan Sang Pencipta kita, bukan..?
Kita tidak perlu mencari peruntungan atau jimat untuk mendatangkan rezeki, karena di dalam
diri kita sudah tersedia mekanisme yang memiliki kemampuan melebihi jimat buatan
manusia. Anda bisa membuat aliran rezeki itu dengan senang mampir, mengalir dan dengan
bebas berputar dalam hidup Anda secara berlimpah.
Bergabunglah dalam Quantum Mind Technology Workshop untuk menyelami dunia
kesadaran dan menemukan kebahagiaan yang hakiki. Dan dapatkan Rahasianya..
Bergabunglah dalam perjalanan luar biasa ini, perjalanan yang telah benar-benar mengubah
hidup saya dan hidup jutaan orang yang telah mengetahui informasi ini. Perjalanan
menemukan raksasa emas dalam diri Anda, perjalanan menemukan 7 RAHASIA
KEKUATAN PRIBADI.
Workshop ini tidak saja akan mengubah cara berpikir, tetapi mengubah hidup kita menjadi
seperti yang kita damba-dambakan. Pahami rahasia sesungguhnya dibalik “The Secret” dan
buat hidup berlimpah menjadi kenyataan!
Ketika Anda putus asa dengan hidup anda, ketika semua cara telah dicoba, ketika pikiran dan
tindakan saja ternyata tidak cukup menarik apa yang Anda inginkan ke dalam hidup anda,
“Quantum Mind Technology” akan mengubah hidup anda, sekarang juga!
It’s The Secret behind “The Secret”
Workshop ini akan membimbing peserta bagaimana cara memberdayakan pikiran bawah
sadar dengan mudah dan praktis untuk menarik keberlimpahan memasuki hidup kita, baik
dalam pekerjaan, kesehatan, maupun dalam kehidupan sosial. Dalam workshop ini, peserta
juga akan dibimbing untuk melakukan Inner Journey & Mengenal Diri Sejati secara bersamasama.
•
•
•
•
•

•

Bukankah sekarang waktunya untuk menggunakan potensi sejati Anda sampai tingkat
paling maksimal?
Bukankah tiba saatnya menjadi seseorang yang Anda inginkan?
Bukankah kini saatnya Anda melepaskan emosi-emosi negatif dan sepenuhnya
berbahagia?
Bukankah sudah waktunya menciptakan perubahan dalam hidup Anda dan hidup
orang-orang yang Anda cintai?
Bukankah saatnya Anda berkata, “Terima kasih, Tuhan, atas semua anugerah yang
Kaulimpahkan padaku; aku berjanji untuk menggunakannya hingga batas puncak
kemampuanku dan membuat Engkau bangga padaku”?
Kapan lagi kalau bukan sekarang?

Page 5 of 14

Training ini akan memudahkan anda meraih semua cita-cita jauh lebih cepat dan lebih
gampang. Experiential Training mengelola vibrasi hati ini akan menyelaraskan potensi otak
(pikiran) dan Hati (perasaan) anda, agar sejalan dalam mencapai semua cita-cita anda.
Quantum Mind Technology mengeksplorasi kemampuan luar biasa dari sisi Unconscious
manusia. Ini merupakan media yang dapat mempertemukan (crossover) pengetahuan pikiran
bawah sadar, esoterism, spiritualism, 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.
Training ini merupakan sebuah revolusi dari pelatihan – pelatihan yang pernah ada,
menggunakan teknik MSQ PLUS (Mind Power, Spiritual Journey, Qolbu Management, &
Quantum Cosmos Energy Field Management) yang merupakan intisari Softskill Personal
Power & Therapy dari berbagai Genre dan merupakan perpaduan harmonis antara tekhnologi
pengembangan diri dari dunia barat dan timur. Dan dapat diaplikasikan di segala segi
kehidupan manusia secara menyeluruh. Bermanfaat untuk diri sendiri, keluarga, masyarakat
luas serta dunia.
Mind Reprogramming
Sahabat.. APA KECENDERUNGAN ANDA…?
Apakah anda cenderung untuk selalu beruntung ?
Apakah anda cenderung untuk selalu sial ?
Apakah anda cenderung untuk mudah sakit ?
Apakah anda cenderung untuk punya hutang ?
Apakah anda cenderung untuk mudah memperoleh sahabat baru ?
Apakah anda cenderung untuk bersabar ?
Apakah anda cenderung untuk marah ?
Apakah anda cenderung bertemu dengan orang-orang yang tidak menyenangkan ?
Apakah anda cenderung mudah untuk bertemu dengan peluang bisnis ?
Apakah anda cenderung untuk terlambat ?
Apakah anda cenderung untuk tepat waktu ?
Apakah anda cenderung untuk mudah memperoleh bantuan ?
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Apakah anda cenderung mudah mendapatkan pinjaman uang ?
Apakah anda cenderung menjadi tempat orang lain untuk berkeluh-kesah ?
Kita semua hidup dalam suatu “kecenderungan-kecenderungan” dominan tertentu,
kecenderungan untuk mudah memperoleh teman, memperoleh musuh, mudah berhutang,
mudah berpihutang, mudah gembira, mudah depressi, dan berbagai kecenderungan lain yang
lebih abstrak (kecenderungan mudah beroleh rizki, bahkan kecenderungan untuk beroleh
“sial”).
Harus disadari bahwa kecenderungan2 ini bukanlah sesuatu yang kebetulan atau muncul
secara tiba-tiba, tetapi merupakan ekspresi dari program kompleks di dalam diri, secara
mudahnya dapat kita sebut sebagai “kompetensi“, lebih tepatnya kompetensi yang sudah
terprogram di pikiran bawah sadar (Unconscious Competence). Jadi, hal “baik” atau hal
“buruk” merupakan ekspresi dari sesuatu yang bersifat “Unconscious Competence”.
Jika kita sering mengalami hal-hal negatif yang tidak kita inginkan dalam kehidupan kita,
dimana hal ini selalu berlangsung dengan mudahnya, maka waspadalah, mungkin kita telah
menjadi seorang Master untuk hal-hal semacam ini !
Berita baiknya, kini kitapun dapat mencapai apapun juga yang kita inginkan dalam kehidupan
ini, karena sesungguhnya ini adalah persoalan kompetensi, dan kompetensi adalah sesuatu
yang dapat diperjuangkan dan diraih, seperti halnya “menyetir mobil”.
KITA DAPAT MENGINTERVENSI DAN MENGARAHKAN KECENDERUNGAN
TERSEBUT SESUAI DENGAN KEMAUAN KITA….
Bergabunglah dalam Quantum Mind Technology Workshop untuk menyelami dunia
kesadaran dan menemukan kebahagiaan yang hakiki. Dan dapatkan Rahasianya..
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.
Saya mengenal beberapa sahabat yang sangat rajin mengikuti berbagai seminar atau
workshop pengembangan diri. Mereka sangat rajin membaca berbagai buku positif dan
mendengarkan berbagai program audio pengembangan diri, tetapi tidak mencapai apapun.
Begitu pengetahuan baru tersebut berhadapan dengan program lama (Mind Set Lama) dalam
pikiran bawah sadarnya, semua hal yang baru dipelajari seolah-olah tidak berdaya. Tidak
mampu membawa mereka ke keberhasilan yang di idam-idamkan karena bertentangan
dengan program lama yang telah ada dan yang selama ini mengendalikan hidupnya.
Pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana mengintegrasikan pelajaran baru ke dalam bawah
sadar tanpa harus menimbulkan konflik diri. Bagaimana itu dapat menjadi bagian dari pikiran
bawah sadar sehingga kita bisa bertindak tanpa upaya sadar yang besar..?

Page 7 of 14

Itulah yang jarang sekali di ajarkan. Kebanyakan pelatihan hanya mengajarkan nilai/sikap apa
yang baik dan harus dikembangkan dalam diri kita agar berhasil. Belum banyak yang
mengajarkan Bagaimana (How To) meng-install nilai/sikap tersebut dalam diri kita sehingga
terjadi perubahan diri yang permanen.
Dengan dasar inilah saya mengembangkan Training Quantum Mind Technology Golden Life
Tranceformation. Saya mengajarkan peserta untuk meng-install nilai/sikap atau program
pikiran yang bisa mendukung pencapaian keberhasilan. Peserta Training Quantum Mind
Technology Golden Life Tranceformation mempelajari cara mengidentifikasi berbagai
program pikiran yang menghambat diri mereka, bagaimana mengenal program yang
tampaknya positif dan mendukung tetapi ternyata justru sangat menghambat, serta
memahami darimana asal-usul Program Negatif (Mental Block) yang menjadi akar masalah
dalam kehidupan mereka. Sehingga dengan demikian langkah intervensi & Terapi dapat
dilakukan dengan tepat sasaran.
Lebih dari itu, mereka sendiri mampu meng-Un Install program lama yang negatif dan mengInstall Program baru yang positif. Setelah itu mereka juga dibekali dengan berbagai strategy
terapy yang sangat sederhana, mudah dilakukan, tetapi sangat efektif sehingga jika kelak
menghadapi tantangan, mereka bisa memecahkan sendiri masalahnya. Para peserta juga
dibekali berbagai Life tranceformation Tools yang dapat digunakan untuk mempermudah dan
memudahkan segala urusan yang ada dalam kehidupan mereka. Serta untuk meraih
perubahan diri menuju kemajuan dan peningkatan taraf hidup dan kesuksesan dengan sangat
mudah dan sangat cepat. Bahkan seolah-olah tanpa suatu daya upaya yang berat.
Anda tentu tahu, bahwa kualitas hidup seseorang sangat tergantung dengan kualitas
pikirannya. Pikiran negatif menyebabkan kita pesimis, sedangkan pikiran positif
memunculkan semangat dan optimis. Orang sukses punya pola pikir kesuksesan, sedangkan
orang gagal punya pola pikir kegagalan.
Masalahnya adalah, meskipun Anda tahu bahwa pikiran menentukan kualitas hidup, Anda
tidak bisa dengan mudah mengubah pikiran Anda sendiri. Mungkin Anda sadar bahwa
sekarang ini Anda merasa perlu “membenahi” pikiran Anda. Namun Anda tidak tahu atau
belum bertemu cara yang efektif.
Para pakar dan dan peneliti perilaku manusia menyatakan bahwa 77% dari apa yang kita
fikirkan bersifat negatif, kontraproduktif dan melawan diri kita. Sementara itu para peneliti di
bidang medis menyatakan bahwa 75% dari penyakit yang di derita oleh manusia bersifat
Self-induced (Penyakit yang timbul akibat kondisi pikiran/psikosomatis).
Oleh karena itu, suatu Transformasi Diri Yang permanen haruslah di awali di Pikiran dan
terjadi di pikiran, lebih tepatnya di Pikiran Bawah Sadar. Sebab di Pikiran Bawah Sadarlah
terletak Program-Program Pikiran yang selama mengontrol tindakan dan pemikiran kita tanpa
disadari. Mengontrol kebiasaan-kebiasaan kita, yang pada akhirnya mempengaruhi kondisi
kehidupan yang kita alami dan kita rasakan saat ini.
Dengan Fakta dan dasar pemikiran inilah kami memperkenalkan Quantum Mind Technology
yang dikembangkan dari Hypnotherapy, Neuro Linguistic Programming, Quantum
Tranceformation, serta sotskill praktis dari berbagai genre. Dari sekian banyak metode
pemrograman pikiran, Quantum Mind Technology merupakan metode yang sangat efektif
dan sangat mudah dilakukan oleh siapapun.
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Setelah mengikuti pelatihan ini, anda bukanlah pribadi yang sama dengan sebelumnya. Anda
akan mendapatkan sangat banyak pemahaman baru tentang esensi perubahan diri. Yang akan
membuka cakrawala pandangan anda terhadap diri anda sendiri, keseluruhan Hidup anda, dan
juga masa depan anda. Anda akan menjadi pribadi yang betul-betul luar biasa, Pribadi yang
penuh dengan sumber daya (Resourcefull State). Yang siap menyongsong kehidupan masa
depan yang lebih baik dan lebih cerah. Yang siap untuk melipatgandakan kesuksesan yang
selama ini telah diraih. Dan siap untuk menjadi agen perubahan bagi kemajuan diri, keluarga,
serta lingkungan anda.
Quantum Mind Technology Golden Life Tranceformation
Workshop berbasis terapi ini secara khusus didesain dengan tujuan untuk membantu peserta
pelatihan mengalami Transformasi Kehidupan secara holistik dan transendental.
Dengan garis besar materi :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Life Transformation Mindset.
Breaking Mental Block & Energy Block.
Becoming Money Magnet & Holistic Success Magnet..
Menemukan serta mengaktifkan Passion Energy For Succes
Explorasi Zona Quantum Ikhlas, Menumbuhkan kesadaran Universal.
Explorasi Zona Unconscious Mind, Seni berkomunikasi dengan alam Bawah sadar,
Ikhlas The way of Life, Ikhlas Menjadi Sukses & Kaya.
The Power of nDilalah, Rahasia Kebetulan yang bukan Kebetulan.
The Power of Believe, Kekuatan Niat & Keyakinan. Fenomena Placebo effect &
Nocebo Effect. Cth. Kasus : Mengupas rahasia Batu Ponari.
10. Peningkatan Kesadaran Spiritual dan semakin dekat dengan Tuhan.
11. Proses Dan Dinamika Pembentukan Berbagai Program Pikiran serta metode
Intervensinya untuk melakukan ReProgramming Terhadap Program Pikiran yang
sudah kadaluwarsa atau malah menjadi Mental Block yang menghambat kemajuan
serta kesuksesan diri.
12. Behaviour Flexibility, kemampuan untuk memunculkan kondisi pikiran dan emosi
yang terbaik.
13. Berbagai Life Transformation Tools serta Strategy Therapy.

TUJUAN DAN MANFAAT
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)
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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)
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.
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.
Life Transformation Tools serta Strategy Therapy 1 : 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.
Meta State of Mind Control adalah sebuah kerangka kerja (Framework) di layer Quantum,
yang mampu menghasilkan Quantum Tranceformation (Quantum Perubahan) secara nyata
dan terverifikasi, yang dengan sangat mudah bisa dipelajari karena memanfaatkan
kemampuan dasar manusia dan alam semesta. Tidak memerlukan inisiasi energy maupun
ritual apapun, karena transformasi di layer quantum adalah peristiwa yang terjadi sehari-hari,
sayangnya lebih sering di luar kendali kita.
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Life Transformation Tools serta Strategy Therapy 2 : 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 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 ~ maka tingkat keberhasilan
siswa dalam mengakses keajaiban bawah sadarnya akan dapat dipastikan hingga mencapai
level 100%.
Materi Baru :
NAMASTE
New Approach in Meta State Therapy & Empowerment.
Special kelas yang memadukan berbagai tekhnology terapi terbaru dan efektif, diantaranya
adalah tekhnology Ego State Therapy, Meta DTI (Ngemat), State of Mind Management,
Virtual Technology (Kembaran diri dan sahabat virtual). Plus EFT (Emotional Freedom
Technique).
MANFAAT :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Mengenal Diri Yang Sejati.
Mengenal bagian-bagian diri, Sedulur Papat Limo Pancer.
Multiple Self Management & Goal Setting.
Menguasai Tekhnik Sahabat Virtual & Virtual Assistant Program
Berkomunikasi dan mengorganisir tugas dari Sahabat Virtual.
Mempunyai Pasukan Marketing Virtual, Karyawan Virtual, Negosiator Virtual, dll
Manajemen Pengendalian Emosi & Perilaku.
Memunculkan bagian terbaik diri.
Dalam Aspek Meta : Astral Projetion, ESP, dll.

NAMASTE bila dipelajari dengan mendalam, cermat, dan dikuasai dengan baik akan
memberikan manfaat terapeutik yang sungguh sangat luar biasa. Dalam praktik profesional
sebagai hipnoterapis, dengan menggunakan NAMASTE, masalah-masalah klien yang
berhasil diselesaikan, antara lain :
1. phobia
2. trauma/luka batin
3. tidak percaya diri
4. kesulitan diet
5. takut sukses
6. takut gagal
7. insomnia
8. migraine
9. masalah seks
10. kecemasan
11. stress
12. depresi
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13. takut berbicara di depan umum
14. konflik diri (inner conflict)
15. pencapaian prestasi hidup rendah
16. perilaku obsessive/compulsive
17. perilaku adiktif
18. berbagai penyakit psikosomatis
19. sabotase diri
20. Mental Block
21. dan masih banyak lagi.
SMITH
Somatic Mind Intelligence Therapeutic Healing
SMITH adalah tekhnik praktis dan efektif untuk mengaktifasi kecerdasan tubuh dalam
menyembuhkan dirinya sendiri. Mekanisme Self Therapy ini telah built in berada di dalam
diri setiap manusia. Dan dengan cara-cara khusus, mekanisme ini dapat di akselerasi
kinerjanya sehingga dapat mempercepat kesembuhan dan pemulihan kesehatan seseorang
SMITH merupakan perpaduan dan intisari dari beragam tekhnik penyembuhan : Hypnosis +
Magnetisme + Quantum + Reiki + Prana + Visualization Healing + Awareness
SMITH hanyalah salah satu materi yang dapat anda pelajari dalam workshop Quantum Mind
technology. Kami juga masih banyak memberikan pada anda tekhnik-tekhnik yang lain yang
lebih powerfull……
Personal Magnetisme.
Magnetisme Pribadi adalah Medan Energi Magnetis Yang TerPancar dari Kekuatan Hati,
Jiwa, & Pikiran seseorang.
Hati adalah inti dari Jiwa dan Ruh. Jiwa adalah sumber kekuatan seseorang. Orang yang
Jiwanya lemah, akan tampil sebagai sosok yang lemah. Sedangkan orang yang berjiwa kuat
akan tampil sebagai sosok yang ‘kuat’ pula. Tentu saja, bukan sekadar dalam arti fisik.
Melainkan ‘kekuatan’ pribadinya dalam menghadapi gelombang kehidupan. Inilah kondisi
dari Personal Magnetisme atau Magnetisme Pribadi yang ada pada seseorang.
Orang yang memiliki Jiwa kuat, bukan hanya berpengaruh pada keteguhan pribadinya,
melainkan bisa digunakan untuk mempengaruhi orang lain, bahkan benda-benda di
sekitarnya. Anda melihat betapa besarnya kekuatan yang ditebarkan oleh Bung Karno sebagai
ahli pidato. Ia bisa mempengaruhi ribuan orang hanya dengan kata-katanya. Ribuan orang
terpesona dan rela berpanas-panas, berdesak-desakan, atau berjuang dan berkorban,
mengikuti apa yang dia pidatokan.
Anda juga bisa merasakan, betapa hebatnya kekuatan yang digetarkan oleh Mozart dan
Beethoven lewat karya-karya musiknya. Berpuluh tahun karya mereka dimainkan dan
mempesona banyak musikus atau penikmat musik di seluruh dunia.
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JADWAL TERDEKAT :
1. Surabaya, 13 & 14 April 2013
2. JAKARTA, 27 & 28 April 2013
3. HONGKONG, Akhir Juni 2013
ALAMAT PELATIHAN :
1. Surabaya : Soho Meeting Room, Jl. Ketintang Baru III No. 79 Surabaya.
2. Jakarta : Atlantic Hotel, Jl. Salemba Raya 26, Kramat, JAKARTA PUSAT
3. HONGKONG : AL IRSYAD HONGKONG STUDY, Flat E1,2/f lei shun court no
106 leighton Road, Causeway Bay. Hongkong.
INFO & PENDAFTARAN :
Mas Edi : 081 231 649 477
PENDAFTARAN VIA SMS :
1. Paket Lengkap 2 hari, KETIK : REG_THEMASTER_TGL EVENT_KOTA EVENT_
NAMA LENGKAP ANDA_ALAMAT
2. Paket 1 Hari Q-Formation, Ketik : REG_QF_TGL EVENT_KOTA EVENT_ NAMA
LENGKAP ANDA_ALAMAT
3. Paket 1 Hari State of Mind Control, Ketik : REG_SMC_TGL EVENT_KOTA
EVENT_NAMA LENGKAP ANDA_ALAMAT
KIRIM KE : 081 231 649 477
FORMULIR PENDAFTARAN WORKSHOP QUANTUM MIND TECHNOLOGY. Klik Di
sini : https://hongkongnaqs.wordpress.com/formulir-pendaftaran/
Syarat Pendaftaran :
Anda cukup registrasi via SMS kemudian transfer DP (Uang Muka) Rp. 500.000,- ke salah
satu rekening kami. Sebagai bukti keseriusan pendaftaran anda dan untuk mengamankan
kursi anda.
Investasi & Pembayaran:
Paket Lengkap 2 hari
•
•

Investasi Normal : Rp. 4.000.000,Berlaku harga khusus Rp 2.500.000,- hanya untuk 10 orang pendaftar pertama dan
yang telah membayar uang muka (DP).

Paket program 1 hari
•
•

Investasi Normal : Rp. 2.000.000,Berlaku harga khusus Rp 1.500.000,- hanya untuk 10 orang pendaftar pertama dan
yang telah membayar uang muka (DP).
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Uang Muka (non-refundable Down Payment) sebesar minimal Rp. 500.000,- dapat
dibayarkan langsung di Sekretariat (Surabaya : SOHO, Jl. Ketintang Baru III No. 79
Surabaya), atau melalui transfer Bank ke :
•
•
•

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

Pelunasan dapat dibayarkan pada hari H sebelum acara berlangsung di lokasi pelatihan secara
tunai.
FASILITAS :
✔ Sertifikat 2 buah (SMC, Personal Coach, & Master Penghusada)
✔ Makan Siang & Coffee break.
✔ Modul & CD
✔ Bonus : Paket The Secret (http://www.naqsdna.com/p/secret-of-rezeki.html)
✔ Bonus Materi (Optional) : Quantum Pendulum, Rahasia Glass Walking.
✔ DLL.
GARANSI : Bimbingan & Konsultasi seumur hidup.
Untuk informasi public workshop & inhouse training
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
Phone : (031) 394 05 77
Mobile : 081 231 649 477
Fax. : (031) 8270653
Email : semutraja@ymail.com
Website :
www.KEAJAIBANHATI.com
www.NAQSDNA.com
www.NAQSDNA.org
Hormat kami,
Edi Sugianto, CHt CI MNLP
Founder NAQS DNA
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