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Gresik,………………  

 

 

 

 

Kepada Yth. 

Pimpinan Perusahaan/Organisasi/Instansi/Manajer HRD 

Di Tempat 

 

Perihal : Penawaran Workshop 

 

 

 

Dengan Hormat, 

Bersama ini kami dari NAQS DNA INSTITUTE OF QUANTUM MIND TECHNOLOGY 

mengajukan proposal workshop. Senang sekali jika kami mendapat kesempatan untuk 

berbagi experience, Softskill, dan knowledge di perusahaan/Lembaga/Instansi yang 

Bapak/Ibu pimpin. Besar harapan kami untuk dapat bekerja sama dalam program 

pengembangan dan pemberdayaan SDM  di lingkungan kerja di perusahaan anda. 

 

Demikian penawaran Workshop ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja-samanya kami 

ucapkan terima kasih. 

 

 

 

 

 

Hormat Kami, 

 

 

 

 

 

Edi Sugianto, CI CHt MNLP 

Founder NAQS DNA  
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Smart Teaching Awareness 

Seni Mengolah Energi Kesadaran Untuk Melejitkan Prestasi Guru dan Siswa 

 

 

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 Orang Tua siswa, Siswa, & Para guru, Dosen, serta 

tenaga pengajar lainnya. 

 

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: 
+/- 8 jam 

 

Jumlah peserta: 
Efektif : 10 s/d 2.000 orang. 

 

DESKRIPSI 
Smart Teaching Awareness (STA) adalah metode Manajemen & Reprogramming kekuatan 

pikiran yang menggunakan pendekatan Meta 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. 

 

Apa Itu STATE..?? 

State di kamus punya makna beragam. State bisa diartikan wilayah. Istilah state digunakan di 

kalangan psikologi pertama kali adalah dalam Transactional Analysis untuk menggambarkan 

keadaan pemikiran , perasaan dan kecenderungan untuk bertindak. State merupakan istilah 

yang sering ditemui dalam pembahasan NLP. State merujuk pada sejumlah proses 

neurological (gestalt of neurological processes) yang berlangsung pada diri seseorang yang 

terus berlangsung dari waktu ke waktu. Sebuah state adalah gabungan dari kondisi fisik dan 

mental yang mendasari seseorang dalam berperilaku. Selain itu, state dimana seseorang 

berada adalah merupakan reaksi bawah sadar terhadap apa yang dialami saat itu. Dalam NLP 

,STATE atau lengkapnya STATE OF MIND adalah keadaan menyeluruh antara tubuh 

dengan keadaan neurologisnya yang berupa pikiran, perasaan dan kecenderungan untuk 

bertindak bahkan tindakan. 
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STATE ini akan saling mempengaruhi dengan Posisi Tubuh, Pikiran, Perasaan dan Tindakan 

yang dilakukan. “State” adalah sebuah kondisi perpaduan antara : 

1. Sikap atau postur tubuh (State of Body),  

2. Perasaan (state of emotion), dan  

3. Pikiran (state of mind) seseorang. 

Ketiga state ini saling berkaitan dan berhubungan sehingga perubahan yang dialami satu 

bagian akan mempengaruhi bagian yang lain. Ketika anda berpikir sesuatu yang 

menyenangkan, terjadi reaksi kimia dalam tubuh anda yang mengakibatkan sebuah sensasi 

menyenangkan yang anda rasakan, dan tubuh anda pun bereaksi terhadapnya. Begitu pula 

saat anda merasa kan sesuatu yang menyedihkan, pikiran anda terarah kepada hal yang 

menyedihkan tersebut dan tubuh anda pun bereaksi terhadapnya. 

 

Sekarang perhatikan State anda ketika anda sedang belajar saat ini, atau ketika anda sedang 

bahagia, atau pun ketika anda sedang marah. Ketiga emosi yang berbeda ini akan 

memberikan kondisi tubuh atau sikap yang berbeda pula, dan arah pikiran anda juga akan 

berbeda. Ketika Anda sedang sedih, pikiran anda cenderung, murung, memikirkan hal-hal 

yang buruk, hal-hal yang penuh penderitaan, kesedihan, maupun kegagalan. Perhatikan tubuh 

anda, tentunya anda akan lebih lemas, postur tubuh cenderung turun, dan bibir anda menekuk 

kebawah, atau bahkan anda menitiskan air mata. Hal ini akan berbeda dibandingkan saat anda 

sedang bahagia. Silahkan anda perhatikan diri anda sendiri. 

 

Sepanjang hari setiap orang akan bergerak melalui serangkaian state, yang mana beberapa 

diantaranya positif dan beberapa diantaranya negatif. State yang positif akan membuat 

seseorang bersemangat dan bersumber daya sedangkan state yang negatif akan membuat 

orang tidak bersemangat dan kurang bersumber daya. 

 

Dalam NLP, state positif sering disebut sebagai Resource State (ketika orang merasa luar 

biasa dan memiliki pilihan-pilihan yang bersumber daya) dan state negatif sering disebut 

sebagai Stuck State (ketika orang sadar bahwa hanya tersedia sedikit pilihan atau bahkan 

tidak ada pilihan sama sekali). 

 

Kesuksesan dan kebahagiaan seseorang sangat ditentukan oleh state orang tersebut pada 

waktu dimana ia sedang berada. Apabila ia berada dalam state yang bersumber daya maka 

mood-nya akan bagus dan dengan sendirinya apapun yang dilakukan oleh dirinya akan terasa 

mudah dan menyenangkan. 

 

Ambil contoh seorang murid sekolah yang sedang menghadapi ujian, apabila murid tersebut 

berada dalam state yang positif dan bersumber daya maka murid tersebut akan dapat 

mengerjakan soal-soal yang diberikan dengan tenang, mudah dan menyenangkan. Selain itu, 

probabilitas dirinya untuk mendapatkan nilai yang bagus akan lebih tinggi dibandingkan 

dengan murid lain yang tidak mempersiapkan dirinya dengan baik yang mana hal ini 

menyebabkan dirinya tidak berada dalam state yang bersumber daya. 

 

State yang positif dan bersumber daya adalah pintu gerbang bagi setiap individu untuk 

meraih kesuksesan dan kebahagiaan dalam hidupnya. Orang yang dari bangun tidur telah 

memiliki state yang positif dan bersumber daya cenderung memiliki performa yang tinggi di 

hari itu. Namun, bagi orang yang dari pagi sudah memiliki state yang tidak bagus maka 

kemungkinan besar akan menimbulkan mood yang jelek bagi orang tersebut dan perilaku 
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yang ditimbulkan cenderung bergerak menjauhi kesuksesan dan kebahagiaan yang 

diinginkan. 

 

Garis Besar Materi Pelajaran : 

1. Mengenal Struktur Kesadaran. 

2. Self Image Power & Servo Success Mechanism.  

3. Quantum Mind Reprogramming, Tekhnik efektif untuk Menghancurkan Mental 

Block yang menjadi hambatan psikologis dalam meraih prestasi. Dan bagaimana 

melakukan Reprogramming & Restructuring Program Pikiran Yang negatif agar 

menjadi positif.   

4. HipnoticTeaching, Rahasia agar pelajaran dapat menancap kuat dalam memory siswa. 

HypnoticTeaching merupakan seni berkomunikasi untuk mengeksplorasi alam bawah 

sadar siswa, sehingga mereka lebih semangat, fokus, relaks dan sugestif dalam 

merima materi pelajaran yang diberikan oleh guru. 

5. Seni mengolah Energi Kesadaran untuk melipatgandakan Daya Kharisma & 

Kesehatan. 

6. State of Mind Management, Manajemen Hati & Pikiran untuk meraih Kondisi Puncak 

& Terbaik. 

7. Emotional Awareness Healing. Untuk penyembuhan penyakit fisik, emosi, pikiran, & 

psikosomatis. 

8. Meta DTI, Tekhnik Modelling terdahsyat untuk melejitkan prestasi Guru & siswa. 

Mengapa Smart Teaching Awareness (STA) Wajib dipelajari oleh Siswa, Orang Tua Siswa, 

Para Guru, Dosen, dan tenaga pengajar lainnya : 

1. Smart Teaching Awareness (STA) dapat meningkatkan kreatiitas, kepercayaan diri, 

empati dan sugesti positif dari seorang guru. Metode ini didasari penggunaan ilmu 

NLP (Neuro Linguistic Programming, bahasa pemrograman pikiran) dan aplikasi 

langsung hypnotherapy yang sudah sangat terkenal di Amerika dan Eropa, yang juga 

meningkatkan kemampuan untuk membina hubungan dengan dengan orang lain. 

2. Dengan mensinergikan antara metode pengajaran yang telah diaplikasikan guru di 

sekolah dan teknik Smart Teaching Awareness (STA), akan memberikan totalitas 

penguasaan dan wawasan materi pengajaran guru, sekaligus pengaplikasian 

komunikasi efektif kepada siswa.  

3. Mendorong motivasi guru sebagai ’Sosok Teladan & Motivator” bagi siswa/i nya di 

sekolah, sehingga guru akan selalu memberikan ”Positive Statement” kepada 

siswanya setiap hari.  

4. Guru harus dibekali ilmu komunikasi efektif yang dapat diaplikasikan ke siswa 

dengan cara memberdayakan pikiran alam bawah sadar mereka selama proses belajar. 

5. Dalam pelatihan Smart Teaching Awareness (STA) kami, peserta diberikan sesi 

BONUS, yaitu Emotional Healing Awareness yang sangat bermanfaat untuk 

membantu penyembuhan serta pemulihan Guru dan siswa yang sedang mengalami 

kendala dan hambatan di aspek kesehatannya. Dan untuk solusi berbagai 

permasalahan lainnya. 

Pelatihan Smart Teaching Awareness (STA) cocok sekali di selenggarakan untuk perorangan 

maupun secara kolektif oleh pihak sekolah atau institusi. 
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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. 

PROGRAM PELATIHAN : 
 

1. Fundamental Hypnotherapy 

2. Advanced Hypnotherapy. 

3. NNLP Practitioner 

4. QUANTUM MIND TECHNOLOGY 

Program Khusus : 

1. SMITH Trance Logic 

2. Train For The Trainer NAQS DNA 

3. Master Paranormal Therapy (Metaphysical Hypnotherapy) 

4. Quantum Virtual (Kembaran Diri & Sahabat Virtual) 

5. Quantum Telehypnotic Communication. 

6. The Secret of Pendulum 

7. The Secret of Third Eyes 

8. Tekhnik Penyembuhan Ajaib Totok Jari Shakti NAQS – EFT. 

Profile 
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PROFILE TRAINER :  

 

 

 

 

 

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. 

Dan sejak Tahun 2010, Kami telah meluncurkan Program Distance Learning dan eLearning 

Via Website www.naqsdna.com . Dan Berawal dari Public Training di Melaka Malaysia pada 

Desember 2011, kami telah sering mengadakan Program Public Training secara Reguler di 

Jakarta, Surabaya, dan Hongkong serta berbagai kota besar di Indonesia lainnya yang 

berlangsung hingga sekarang. 

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. Anggota Kehormatan dari  Pertubuhan Silat Seni Gayung Fatani Malaysia 
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Informasi public workshop & inhouse training 

TERMS OF SERVICE : 
Durasi waktu penyelenggaraan Workshop adalah sekitar 8-10 jam, biasanya dari jam 9 pagi 

sampai jam 5 sore atau bisa disesuaikan dengan jadwal dari acara yang bapak/ibu 

selenggarakan. Jika mulai lebih pagi, maka selesainya juga lebih awal. Untuk teknis dan 

biaya penyelenggaraan Workshop ini penjelasannya adalah sebagai berikut :  

• Biaya workshop Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) per hari. BELUM 

termasuk transport dan akomodasi. 

• Biaya transportasi dari Kota Gresik Propinsi Jawa Timur ke lokasi pelatihan pulang 

pergi ditanggung pengundang.. 

• Biaya makan dan penginapan ditanggung pengundang. Untuk penginapan ini yang 

penting adalah efisien dan bersih, bukan yang mewah. 

• Tempat workshop beserta segala fasilitas yang diperlukan ditanggung pengundang. 

• LCD projector & Sound System, pengadaannya merupakan tanggungjawab pihak 

pengundang. Sound Systemnya harus yang dapat di connectkan ke laptop 

• Penentuan waktu pelaksanaan dibahas bersama sehingga tidak akan bentrok dengan 

kegiatan pribadi setiap orang yang ikut program ini 

Untuk informasi lebih lanjut hubungi : 

NAQS DNA INSTITUTE OF QUANTUM MIND TECHNOLOGY 

Alamat Kantor : 
SOHO, Jl. Ketintang Baru III No. 79 

Surabaya 

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 

Demikian proposal penawaran seminar/Training/Workshop ini kami ajukan. Terima kasih 

atas perhatian dan kerja samanya. Kami akan sangat senang sekali dan merupakan suatu 

kehormatan dan kebanggan besar bagi kami, jika bisa bekerja sama dan mendapat 

kepercayaan dari perusahaan/instansi yang Bpk/Ibu Pimpin 

Gresik,………….2013 

Hormat kami, 

Edi Sugianto, CHt CI MNLP 

Founder NAQS DNA 


