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Dibalik Tubuh yang Sementara ini - Diri Sejati
Buku ini akan dapat dibaca oleh siapa pun termasuk Anda yang tidak tahu apa pun mengenai diri
sejati. Siapa pun Anda, dalam arti tingkat pengetahuan Anda sehubungan dengan diri sejati, Anda
akan dapat mengikuti cerita mengenai diri sejati dengan mudah dan memetik manfaat yang sangat
besar. Para pemula akan benar-benar mengetahui apa yang dimaksud dengan diri sejati dan
hubungannya dengan tubuh fisik. Sementara, bagi Anda yang sedang mencari diri sejati, Anda akan
tahu dengan jelas apa yang Anda cari dan mengetahui cara terbaik untuk menemukan apa yang
Anda cari.

Rp 40.000

REIKI TUMMO : An Effective Technique For Health and Happines
Reiki Tummo is a gateway to your heart. Reiki Tummo: An Effective Technique for Health and
Happiness is an essential guide in your journey of self discovery and fulfillment.

Rp 150.000
Reiki Tummo : Teknik Efektif Untuk Meningkatkan Kesadaran dan Energi Spiritual
Berisi informasi lengkap mengenai Rei Ki Tummo yang selama ini dirahasiakan. Buku ini sangat
komprehensif ini juga menyajikan rahasia paling utama dalam penggunaan simbol-simbol Rei Ki.
Beberapa simbol kuno yang jarang sekali dibuka juga dipaparkan, antara lain simbol Hon-Sha-SeSho-Nen kuno. Buku ini juga dilengkapi dengan catatan-catatan penting dan Tanya jawab untuk
hampir disetiap topik yang merupakan kumpulan bermacam-macam pertanyaan yang dihadapi oleh
penulisnya selama ini.

Rp 65.000

Rei Ki Teknik Efektif untuk Membangkitkan Kemampuan Penyembuhan Luar Biasa Secara
Seketika
Anda ingin memperoleh kekuatan spiritual dan daya penyembuhan secara seketika? Banyak orang
mungkin mengira ini hanya impian belaka.Tetapi, kekuatan ini benar-benar dapat diperoleh,
malahan dengan mudah, yaitu dengan mempelajari Rei Ki. Buku ini tidak hanya memaparkan dasar
teori, melainkan juga memberi Anda tuntunan praktis dan latihan, yang akan membuat Anda
menjadi praktisi Rei Ki yang bisa membantu diri sendiri dan menjadi berkah bagi sesama. Dan
karena didalamnya Anda temukan juga pemanfaatan Rei Ki untuk membangkitkan Kundalini, Anda
juga akan terbantu untuk mecapai pencerahan dan menjadi Waskita.

Rp 29.000

Rei Ki 2 : Pemantapan dan Pemanfaatan dalam Hidup Sehari-hari
Buku ini menyajikan cara-cara sederhana dan praktis. Rei ki yang dapat dipraktekan di manapun
dan kapan saja, berikut posisi-posisi alternatif yang selama ini sudah terbukti efektif untuk
penyembuhan banyak penyakit, termasuk untuk mengatasi masalah kebotakan dan membantu agar
tetap awet muda. Anda juga akan memperoleh pemaparan mengenai pemanfaatan Rei Ki untuk
meningkatkan prestasi belajar, peningkatan prestasi kerja, peningkatan gairah hidup.

Rp 30.000

HATI : Mengenal, Membuka dan Memanfaatkannya.
Hati adalah kunci hubungan di antara sesama manusia, maupun antara manusia dan Tuhan Yang
Maha Esa. Menyentuh hati berarti menyentuh pusat sumber daya dan makna kesuksesan hidup
dalam arti sedalam-dalamnya dan seluas-luasnya.
Rp 30.000
Hati Nurani
Bila kita hidup dekat dengan Tuhan, dan menyadari kesatuan dengan-Nya, tiada hal yang mustahil
di dunia ini. Itu bisa kita capai bila kita selalu mendengarkan dan mengikuti tuntutan hati nurani.
Dengan itu, kita tidak hanya akan mencapai kesuksesan, tetapi juga akan mampu menggapai hidup
penuh makna, bagi diri sendiri, orang-orang terdekat, lingkungan sekitar dan sesama kita, bahkan
bagi semua makhluk hidup.
Melanjutkan kesuksesan buku-buku lain, lewat seri `Ilmu Tertinggi` ini,Irmasnyah Effendi sekali lagi
mambuka rahasia penting kepada komunitas pembacanya. Dalam karya ini Anda tidak hanya akan
mendapatkan pemahaman mengenai apa itu hati nurani, tetapi juga akan menemukan cara
melatihnya, agar Anda dapat mendengarkan dan mengikutinya dengan lebih mudah.
Untuk memperoleh hasil yang positif, Anda akan dituntun dengan langkah-langkah praktek secara
detail, agar Anda dapat

Lima Gerakan Awet Muda Tibet
Memberikan kunci rahasia untuk memperoleh kebugaran dengan menguak tradisi kebugaran kuno
dari Tibet. Selain memperoleh kebugaran, Anda juga akan mampu mempertahankan keremajaan,
dengan cara memadukan gerak dan nafas. Ada lima gerakan yang diberi ilustrasi untuk
memudahkan Anda mempraktekkannya.

Rp 38.000
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Mencapai Tujuan Hidup yang Sebenarnya
Lewat buku ini, Anda akan diajak pelan-pelan untuk menyadari Tujuan hidup yang sebenarnya, dan
bagaimana untuk mencapainya. Dengan menelusuri perjalanan Manusia selama masih hidup
maupun setelah meninggal, dan melakukan renungan yang disarankan, hidup Anda akan dapat
diarahkan untuk kepentingan utama dari hidup itu sendiri, yaitu untuk lebih dekat lagi kepada
Tuhan.
Rp 28.000

Kundalini 2
Di dalamnya anda akan menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang muncul ketika anda
mulai mengalirkan energi yang luar biasa ini. Bahkan, banyak informasi dalam buku ini yang
mungkin merupakan pengetahuan yang pertama kali anda dengar atau anda baca, karena sebagian
besar diantaranya merupakan pengungkapan berdasarkan penagamatan dan pengalaman langsung
penulisnya.
Rp 33.000
Kesadaran Jiwa
Buku ini benar-benar tidak boleh anda lewatkan karena membahas tuntas bagaimana cara-cara
untuk mendapatkan kekuatan psikis seperti clairvoyance (pewaskitaan), clairaudience
(pendengaran), telepati, komunikasi antarjiwa maupun perjalanan astral dengan sangat mudah.
Ada hal lain yang ditambahkan dalam edisi revisi ini, yakni tentang Hipnosis dan tentang Metode
Perpindahan Kesadaran serta perbandingan keduanya. Dengan menggunakan metode perpindahan
kesadaran, seseorang tidak hanya mengetahui kehidupan masa lampaunya melalui cerita seseorang,
melainkan mengalami kembali secara nyata kejadian-kejadian di masa lampau. Sampai hari ini,
ribuan orang telah mencoba metode ini secara mudah dan aman.

Rp 30.000

Sing Chi Edisi Revisi
Dengan aktif dan berkembangnya cakra-cakra Ilahi, yaitu cakra-cakra yang berada di atas Cakra
Mahkota, seseorang akan dapat memperoleh energi yang amat tinggi kualitasnya. Energi yang kuar
biasa itu tidak hanya akan bermanfaat secara fisik maupun emosional, tetapi juga akan
memudahkan kita untuk menggapai peningkatan spiritual.
Diwarisi dari Maha Guru Spiritualnya, Shing Chi dikembangkan dan diperdalam oleh Irmansyah
Effendi selama beberapa tahun, dan kini secara gamblang tersaji di hadapan Anda. Ditampilkan
secara sederhana, teknik-teknik dalam buku ini sudah dipraktikkan oleh banyak rekan dan telah
memberikan hasil yang luar biasa bagi hampir semua praktisi.

Rp 35.000

Setelah ditunggu dengan geregetan oleh pembaca, karena sudah begitu lama dijanjikan dan baru
kini muncul, teknik yang lama dirahasiakan ini sekarang terbuka untuk Anda selami.
Studi Tentang Spiritualitas, Kesehatan, dan Masyarakat Ideal
Buku ini terdiri dari tiga bagian besar, yaitu penulusuran jejak Rei Ki di Indonesia, Rei Ki Tummo
sebagai komunitas spiritual, dan Rei Ki Tummo sebagai bagian dari upaya perwujudan masyarakat
ideal.
Bertutur tentang kisah Rei Ki Tummo di Indonesia, sebuah komunitas spiritual yang berupaya
mewujudkan suatu masyarakat ideal dengan memfokuskan gerakannya pada upaya-upaya
menyehatkan manusia. Kesehatan di dalam komunitas Rei Ki Tummo berarti kesehatan jasmani dan
rohani, tiada kesehatan jika salah satu diantaranya tidak terpenuhi. Masyarakat ideal dalam visi
komunitas Rei Ki Tummo hanya akan terwujud ketika anggota di dalamnya adalah orang-orang yang
sehat, orang-orang yang sehat secara fisik tetapi juga memahami dan menerima realitas keragaman
yang ada di muka bumi.

Rp 45.000

CD & Buku Membuka Hati untuk umum.
Lengkap dengan persiapan Doa dan meditasi Membuka

Rp 75.000
Order Buku :
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