
 

 

PROFIL PEMBICARA 

 

Seminar Quantum Life Transformation ini akan 

dibawakan oleh Yudistira, M.Kom., C.CH., CT. 

Lulusan dari Fakultas Teknologi Pertanian IPB-Bogor 

tahun 1993 & Magister Ilmu Komputer Universitas 

Budi Luhur tahun 2003 ini sebenarnya sudah semen-

jak kecil senang belajar dan menggeluti dunia pikiran 

bawah sadar. Beragam pelatihan dan workshop sep-

erti Hypnois, NLP, telah pernah diikutinya.  

Dan semenjak menyelesaikan pendidikan Hipnoterapi 

di Adi W Gunawan Institute of Mind Technology 

(AWGI)  pada tahun 2013, kini telah  membantu beragam permasalahan terkait 

emosi & pikiran dengan teknik Quantum Hipnoterapetik Protocol (QHP). Saat ini be-

liau bernaung dalam lembaga Asosiasi Hipnoterapi Klinis Indonesia (AHKI) yang ber-

pusat di Surabaya.  

Pendiri  lembaga yang diberi nama   

CANDRADIMUKA.ID yang berlokasi di Cibubur 

Mansion Blok E3 No.1 , Jl.Alternatif Cibubur 

Cileungsi, kini telah bertekad untuk membantu 

lebih banyak lagi dengan menggunakan  motto 

“Membangun & Memberdayakan”   

 

 

CANDRADIMUKA.ID 

HOTLINE : 0851-09-612-612 

Graha Candradimuka 

Perumahan Cibubur Mansion Blok E3 No.1 

Jl.Alternatif Cibubur Cileungsi  

Email: info@candradimuka.id 

SEMINAR  
QUANTUM LIFE TRANSFORMATION  



 

 

SEMINAR QUANTUM LIFE TRANSFORMATION (QLT) 

 

APA ITU QUANTUM LIFE TRANSFORMATION? 

Seminar Quantum Life Transformation (QLT) adalah seminar dengan format singkat  

yang bertujuan memberikan pemahaman, pengetahuan serta kemampuan berbagai 

teknik reprogramming / restructuring pikiran manusia, sehingga akhirnya dapat  

meningkatkan kualitas hidup mereka secara cepat dan permanen.  

APA YANG AKAN ANDA PELAJARI DARI SEMINAR INI? 

Anda akan belajar bagaimana mengenal cara kerja pikiran manusia untuk men-

dorong percepatan pencapaian hidup yang lebih sehat, lebih harmonis dan lebih 

sukses. 

Semua orang setuju bahwa biasanya kebahagiaan hidup manusia selalu dikaitkan 

dengan 4 aspek ini: 

1. Aspek Finansial  

2. Aspek Hubungan/Relasi 

3. Aspek Kesehatan 

4. Aspek Spiritual 

Dan banyak orang mengalami kegagalan dalam aspek-aspek tersebut di atas bukan 

hanya disebabkan oleh kurangnya pendidikan ataupun skill/keterampilan, akan teta-

pi banyak juga disebabkan oleh adanya hambatan/blocking yang berasal dari dalam 

dirinya sendiri. 

 

APAKAH ANDA MENGENALI BEBERAPA HAL INI? 

1. Ada banyak orang mengalami kesulitan ekonomi bukan karena kurang nya skill 

dalam mencari uang atau berbisnis… 

2. Ada banyak orang mengalami kegagalam dalam hubungan (suami/istri, hubungan 

social/bisnis), bukan karena tidak memiliki kemampuan komunikasi yang baik… 

3. Ada banyak orang mengalami gangguan kesehatan, bukan karena kurangnya 

akses pada fasilitas kesehatan/nutrisi yang baik… 

Quantum Life Transformation Seminar akan memberikan pemahaman baru tentang 

bagaimana kekuatan pikiran bawah sadar Anda bisa Anda gunakan untuk mencapai 

keseimbangan dalam hidup pada aspek inansial, relasi, kesehatan dan spiritual. 

 

 

Mengapa Seminar QLT ini berbeda dengan seminar-seminar yang mungkin pernah 

Anda ikuti? 

1. Karena materi yang akan anda kuasai setelah mengikuti acara ini adalah teknik 

teknik  yang telah disusun berdasarkan pengetahuan teknologi pikiran yang telah 

teruji dalam ratusan bahkan ribuan client di ruang praktek hipnoterapi di seluruh 

lembaga Adi W Gunawan Institute of Mind Technology. 

2. Karena Anda akan mampu memahami dan melakukan komunikasi dengan Pikiran 

Bawah sadar dengan sangat mudah untuk berbagai kepentingan, terutama empat  

aspek dalam hidup: finansial, relasi, kesehatan dan spiritual. 

BERIKUT INI APA YANG AKAN ANDA PELAJARI: 

1. Prinsip Sukses Quantum Life Transfor-

mation 

2. Mekanisme Success Magnet 

3. The Secret of LOA 

4. Cara Kerja Pikiran 

5. Mind Software 

6. Menemukan & Menghancurkan Mental 

Block 

7. Cara Mudah Masuk Ke Pikiran Bawah Sa-

dar 

8. Level Energi Psikis 

9. Subconscious Programming 

10. Ego State 

11. Emosi dan Maknanya 

 

Ingatlah Bahwa Manusia Didesain 
Untuk Sukses! 

“Dan Tuhanmu berfirman: Berdoalah kepada

-KU, niscaya akan Ku perkenankan bagimu” - 

QS: Al Mu’min 60 

“Karena setiap orang yang meminta, menerima dan setiap orang yang mencari, 

mendapat, dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan” - Matius 7:8 

JADWAL SEMINAR 

Seminar Quantum Life Transfor-

mation ini diselenggarakan ǇŀŘŀ 

setiap hari Sabtu di minggu 

kedua setiap bulannya mulai pukul 

09:00 s/d 12:00 WIB. 

Berikut ini jadwal Seminar Quantum 

Life Transformation terdekat: 

           

                                                                                               Sabtu, 14 Januari 2017 

 

Tiket Masuk Seminar hanya 

Rp.50.000,-.  (Sudah termasuk 

alat tulis, block notes,snack & tea). 

Transfer pembayaran No.Rekening 

BCA 5250094037  

atas nama YUAN NOVADHYA Y  — 

Konfirmasi Pendaftaran & pertanyaan 

 bisa hubungi 0851-09-612-612 

(WhatsApp, SMS & Call) 


