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Wisata Supranatural
Cuci Karma Â bersama Gus IMM di Pusat Majapahit
Ikhtiar Bathin Agar Hidup Lebih Indah
Di era modern seperti sekarang, tak sedikit orang yang masih percaya dengan kutukan.
Namun banyak pula yang menganggap hal itu hanya isapan jempol di sebuah negeri dongeng.
Berbicara mengenai karma, sama halnya ketika membahas seputar aksi dan reaksi.
Konkretnya suatu tindakan akan menghasilkan suatu efek tersendiri. Â
Sebuah stasiun televisi terkemuka bahkan secara khusus menyajikan cara untuk membahas
cara membersihkan karma agar tidak menjadi beban bagi si pemilik karma buruk. Kini Anda
bisa mempelajari lebih dalam seputar karma sambil berwisata di Trowulan, sebuah situs
bersejarah tempat leluhur Majapahit memperdalam energinya sehingga mampu berjaya di
masanya.
Gus Imm, Pakar Ilmu Laduni
Bersama JadiPergi, kami kembali menggelar wisata supranatural dengan tema Wisata Cuci
Karma di Petilasan Majapahit. Wisata supranatural ini bekerja sama dengan Gus IMM, Guru
Besar Spiritual Jawa Timur Ahli Penarikan Pusaka Dan Penyembuhan Penyakit Yang
Diakibatkan Gangguan Ghoib, guru besar dari Padepokan Jagad Wingit Al Laduni.
Beliau dikenal sebagai sosok yang bersahaja namun memiliki banyak murid yang tersebar di
seluruh Indonesia hingga manca negara. Sosoknya banyak membimbing para pesohor negeri
ini serta para peserta pilkada 2018
Di wisata supranatural ini Anda, akan diajarkan cara membersihkan karma buruk yang
membuat hidup menjadi sering sengkolo (sial), sering menderita menyakit non medis (mudah
marah tanpa sebab, merasa ketakutan, sering dihantui hal-hal buruk di masa lalu) dan sederet
lainnya.
Mengikuti wisata supranatural ini Anda akan mendapatkan banyak manfaat antara lain:
1.Meningkatkan ketaqwaan dan keimanan kepada Tuhan YME
2.Membersihkan karma buruk dari masa lalu sehingga membuat masa depan menjadi lebih
bersih. 3. Mempertajam mata batin agar lebih peka terhadap sesuatu yang terjadi di masa
yang akan datang dan berkaca dari apa yang sudah dilakukan di masa lalu.
4. Memunculkan kearifan dan kerendahan diri lewat tersucikannya hati dan pikiran
5. Menjadi hati tentram, damai dan tenang.
Dan sederet manfaat lainnya
Keunikan wisata supranatural bersama Gus IMM
Dibimbing khusus oleh sang ahli Laduni dan terbuka untuk siapapun dengan berbagai
agama dan kepercayaan
Lokasi wisata yang nyaman, karena berada di jantung Trowulan, daerah legendaris bekas
ibukota kerajaan Majapahit

ibukota kerajaan Majapahit
Setelah karma dibersihkan dengan ritual sumber air suci, peserta akan diajak merasakan
getaran dan energi gaib di petilasan leluhur Majapahit yang hanya berjakan beberapa
meter dari padepokan
Peserta juga bisa berkonsultasi dengan Gus Imm seputar ilmu tentang kehidupan dan halhal gaib
Peserta mendapatkan Tasbih Karomah Â yang sudah diberi doa khusus untuk menjaga
diri dari hal-hal gaib dan gangguan karma buruk.
Lokasi wisata yang nyaman dan representatif. Hanya berjarak 100 meter dari wisata
religi bekas Kerajaan Majapahit
Tersedia ruang istirahat yang nyaman di gazebo setelah wisata religi selesaiCatat
tanggalnya
Sabtu 28 Juli Â 2018di Padepokan Gus Imm Alam Maya, Dusun Kraton, Desa Temon
Kecamatan Trowulan, Mojokerto mulai jam 20.00 sampai 24.00. Untuk pembelian pilih/klik
pada tanggal 28 Juli pada paket wisata.Â
Keberangkatan:
Dari Surabaya bersama panitia jam 18.00
Hanya Â Rp 300 ribu (khusus untuk pembelian di www.jadipergi.com)
Harga Paket Termasuk
Ritual wisata lengkap (mandi suci meluruhkan karma buruk, pembacaan doa, deteksi
mata batin di petilsan Majapahit)
Setiap peserta mendapatkan tasbih karomah yang memiliki multi khasiat seperti:
Berkesempatan mempelajari lebih dalam seputar karma untuk memperbaiki diri
GRATIS: Tasbih Kaokah Karomah Magnetis.
-------------------------------------------Dengan menggunakan Kayu Kokka atau Kaokah Asli, dalam bentuk ''Tasbih, Gelang,
Kalung,Cincin dll untuk sekian waktu dapat menyembuhkan banyak penyakit seperti ;
âœ”Jantung lemah
âœ”Asma
âœ”Stroke
âœ”Prostat
âœ”Masalah kesuburan
âœ”Depresi
âœ”Arthritis (peradangan pada tulang)
âœ”Insomnia (gangguan tidur)
âœ”Sinus ( polip)
âœ”Katarak
âœ”Sakit tulang
âœ”Ginjal
âœ”Kecanduan Alkohol
âœ”Nyeri, keram dan sakit otot
âœ”Sakit punggung dan persendian
âœ”Gangguan enzim
âœ”Asam urat
âœ”Impotensi
âœ”Darah rendah (hipotensi)
âœ”Darah tinggi (hipertensi)
âœ”Rambut rontok dl
(+) Harga sudah termasuk

(-) Harga Tidak termasuk
guide
tips sopir / guide
tiket objek / atraksi

Informasi lain-lain
1. Menggunakan pakaian dan alas kaki yang nyaman
2. Membawa perlengkapan topi, kacamata, sweater / jaket, lotion sun screen dll ( di musim
panas )
3. Membawa perlengkapan payung, jaket dll ( di musim hujan )
4. Harus dalam kondisi sehat jasmani dan rohani
5. Membawa obat-obat pribadi yang di perlukan.

5. Membawa obat-obat pribadi yang di perlukan.
Informasi Penting
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Mohon untuk tepat waktu agar program dapat berjalan lancar
Sediakan uang pecahan kecil untuk memudahkan pembayaran.
Untuk keamanan Bagasi di anjurkan di kunci dan beroda.
Mohon diperhatian perbedaan waktu masing2 kota tujuan
Mohon di perhatikan barang bawaan yang ada sesuai kebutuhan.
Mohon mengikuti prosedur dari masing-masing hotel yang sudah ada.
Di harapkan untuk mengikuti aturan di masing-masing lokasi yang di kunjungi dengan tertib.
Contoh: tidak memakai pakaian dengan warna terlarang spt di pantai selatan dll
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