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UNSUR NAMA 

 
Tulisan dibawah ini akan mengungkapkan 

bagaimana sebuah NAMA itu bekerja buat hidup 

anda dan perjalanan hidup anda semua di 

tentukan oleh NAMA yang singkron dengan 

Tanggal Kelahiran anda 

 

Bagi yang peduli dengan kehidupannya atau bagi 

yang sedang mengalami masalah hidup apapun 

masalah kehidupan baik itu keuangan , karier, 

jodoh, hubunggan, dll. Ebook ini baik anda baca 

baik baik dan diresapi siapa tau bisa 

mendapatkan jawaban dari apa yang selama ini 

anda cari kenapa “hidup aku kok gini ya” 

 

SELAMAT MEMBACA 
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SEMUA DIAWALI OLEH 4 UNSUR 

 
Diambil dari kitab kuno “MAHAKALASAKTI” dikatakan bahwa : 
“Ada “empat” manifestasi awal segala sesuatu dalam 
membentuk alam semesta dan segala isinya ini. 
 
“Empat” itu adalah Om (Sabda/Nama), Kala (Waktu), Desa 
(Ruangan) dan Anu (Microvita/Zat 

terkecil kehidupan).  

“Empat” ini tunggal dan tak terpisahkan.” 

Dikatakan juga bahwa “Dari “empat kaki manifestasi” itu adalah 
Kala yang tak dapat diubah titik awal mulanya, tetapi titik awal 
mula Kala dapat dipersiapkan sebelum memulai suatu aktivitas.  
 
Om (Sabda/Nama) dan Anu dapat diubah sewaktu-waktu 
dalam perjalanan Kala.  
 
Om, Desa, dan Anu terdapat dalam Kala. Juga sebaliknya.” 

 
Dari “empat kaki manifestasi” adalah Om yang menjadi faktor 
perubahan terkuat dan juga merupakan faktor perubah 
yang termudah dikendalikan.  
 
Desa adalah faktor perubah yang terlemah. Anu merupakan 
faktor yang terkuat namun meruapakan faktor perubah yang 
kompleks.  
 
Dengan merubah Om (Sabda/Nama) maka Desa dan Anu ikut 
berubah. Oleh karena itu untuk mengendalikan kehidupan dan 

kematian suatu makhluk , jalan yang dtempuh adalah dengan 
mementukan titik awal Kala dan memperbaiki Om. Hubungan 
antara Kala dan Om yang selaras membentuk kehidupan 
dan kematian yang indah. Hubungan anatar Kala dan Om 
yang tidak selaras membentuk kehidupan dan kematian yang 
“indah”. 
 
Semua jelas sekali dipaparkan diatas bahwa OM atau NAMA kita 
kalau SELARAS dengan tanggal lahir kita akan Menciptakan 
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kekuatan yang maha DAHSYAT.. Tapi apakah semua orang 
mengetahui konsep ini?? Jawabanya Mungkin mereka tau tapi 
mereka tidak mencari tau lebih dalam karna kurangnya 
informasi yang ada 
 
Dinegara Indonesia banyak sekali budaya yang ada begitu juga 
dengan Adatnya. Didaerah seperti BALI dan JAWA dari jaman 
dahulu sudah sangat terkenal dengan metode MERUBAH NAMA. 
Waktu seseorang terkena sakit parah yang sudah diobati 
kemana mana tidak kunjung sembuh dan muncul ide untuk 
mengubah namanya dan setelah diubah namanya seketika 

sembuh. 
 
Mungkin tehnik itu dianggap kebetulan tapi setelah anda baca 
sekutip penjelasan dari kitab kuno MAHAKALASAKTI mungkin 
anda mulai bisa memahami. 
 
Yang tidak bisa dirubah dalam 4 unsur tersebut adalah KALA 
atau waktu kelahiran kita, itulah takdir kita yang diberikan oleh 
TUHAN. Yang perlu kita lakukan adalah cukup menyelaraskan 
apa dengan nama kita  karna itu unsur yang paling mudah kita 

KONTROL. 
 
Sebagai contoh : 
 
Ada seorang bayi dilahirkan pada tanggal 1 Maret 1990  
berdasarkan hitungan KALA maka itu memiliki angka 5 (saya 
tidak bahas cara perhitungannya disini ) 
 
Berdasarkan buku yang saya miliki arti angka 5 adalah orang 
tersebut pingin KEBEBASAN sangat tertarik dengan petualangan 
, sangat bagus bila dihadapkan dengan orang banyak dan tidak 
suka dalam satu pekerjaan yang sama dalam waktu lama   
 
Tipe dari kelahiran 5 ini tidak bisa dikekang, dalam memberikan 
namanya kita juga memberikan jumlah angka 5 di namanya 
atau di OM nya (perhitungan OM tidak dibahas disini)  
 
Mudahnya adalah bila KALA dan OM selisih 0 (nol) maka itu 
adalah Ideal dan selaras.. jadi apa yang ditakdirkan akan 
diwujudkan.. 
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Ingat KALA sudah menjadi takdir anda oleh TUHAN yang perlu 
anda lakukan sebagai manusia adalah Cuma MENYELARASKAN 
saja.. maka KEAJAIBAN akan terjadi di hidup anda.. 
 
 

UNSUR DALAM “OM” Atau NAMA 
 

Didalam sebuah nama terkandung unsur yang bisa memberikan 
perubahan dalam diri anda saya tidak akan bahas secara detail 
disini karna itu terlalu panjang lebar, yang saya bahas hanya 

point point saja agar anda yang baca bisa paham apa saja “ 
Kandungan” nama itu. 
 

1. Angka Takdir =  Angka ini didapat dari jumlah frasa nama 
anda dan hitungan per huruf  yang ada di nama anda ( saya 
tidak berikan hitungannya disini karna itu bagian dari 
restruktur nama). Fungsi angka ini adalah menentukan 
bagaimana takdir anda menggunakan nama itu apakah 
cocok dengan takdir dari tanggal lahir anda. Kecocokan ini 
yang diperlukan untuk saling mendukung antara tanggal 

lahir anda dengan angka takdir di nama anda 
 

2. Angka Hidup = Angka ini didapat dari penjumlahan huruf 
vokal dalam nama , A I U E O. Fungsi dari angka hidup 
adalah menentukan apa hasrat terdalam dari nama itu 
sendiri. Apa yang disuka dan tidak disuka 

 
3. Angka Mati = Angka ini didapat dari penjumlahan huruf 

konsonan atau huruf mati yang ada di nama tsb. Fungsinya 
untuk menentukan identitas apa nantinya bila memakai 
nama ini. Yang ditunjukan ke dunia luar 

 
4. Angka Tempramen = Didalam angka tempramen di bagi 

menjadi 4 bagian lagi yang mengambarkan keseluruhan 
nama  

a. Angka Fisik = angka ini mencerminkan bagaimana 
keadaan fisik nama tersebut apakah akan baik atau 
akan menjadi buruk disini juga mengandung penyakit 
apa yang akan menghampiri kalau memakai nama ini 
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b. Angka Mental = angka ini mencerminkan bagaimana 
kemampuan mental seseorang atau kemampuan 
berfikirnya apakah dia akan pintar,cerdas,cekatan,dll 

c. Angka Emosi =  angka ini mencerminkan bagaimana 
emosi nama tersebut apakah baik atau buruk. Emosi 
ini dimaksud adalah perasaanya  

d. Angka Intuisi = angka ini mencerminkan tingkat 
spiritualitas dari nama tersebut. Efek nya akan 
membuat si pemakai nama akan bisa mengatur 
tingkat spiritualnya 
 

5. DLL =  Masi ada beberapa unsur dari nama yang tidak bisa 
saya bahas disini karna perhitungan dan penjelasannya 
yang sedikit lebih rumit. Untuk basic nama cukup 4 Unsur 
itu saja sudah akan membuat TAKDIR anda berubah 
drastis. Karna bila keselarasan nama di capai maka akan 
membuat perbedaan yang dahsyat. 
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CONTOH EFEK NAMA 
 
Metode yang saya pake Cek nama adalah metode paling awal 
bisa saya menstruktur sebuah nama ada 4 metode yang saya 
pakai untuk membuat nama sempurna. Untuk pengecekan 
diawal saya pake metode ARTI DAN PERSENTASE 
 

 
WAYAN MIRNA SALIHIN 

 
Mengandung Arti:  

(8) Perasaan pada keadilan 
(17) Kecelakaan dan tabiat pelupa 
(100) Berkah Tuhan 
(70) Bersemangat, berpengetahuan dan keindahan 
(9) Kesedihan dan kekurang-sempurnaan 
(800) Keangkeran dan pengaruh kekuasaan 
(42) Umur pendek dan kehidupan yang tidak bahagia 
(40) Pesta, kegembiraan dan pernikahan 
(2) Kerusakan, kebinasaan dan kematian 
(60) Berpisah dari pasangan hidup 

(77) Pertobatan/penyesalan 
(7) Jalan penghidupan yang tentram, merdeka, bahagia dan 
sempurna 
POSITIF : 59% 

 
Mari kita analisa nama ini.. Wayan Mirna Salihin adalah 
korban pembunuhan yang di kopinya di masukan sianida yaitu 
racun kuat yang merupakan musuh manusia 
 

 Pertama kita lihat dari persentase kekuatan nama Mirna 
digambar diatas dikarakan struktur kekuatan nama Mirna 
adalah 59 %. Struktur nama standar adalah 70-80%  jadi 
dari segi nama sudah di kategorikan rendah. 
 

 Kedua kita lihat dari arti nama nama Mirna point yang 
mencolok adalah point 60 yaitu BERPISAH DARI 
PASANGAN HIDUP point ini sangat benar karna Mirna 
bercerai dengan suaminya. Kemudian di point 42 dikatakan 
BERUMUR PENDEK DAN KEHIDUPAN TIDAK 
BAHAGIA. Itu juga benar, kemudian point 2 yaitu 
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KERUSAKAN KEBINASAAN DAN KEMATIAN ini salah 
satu indicator Mirna di Bunuh 
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RHOMA IRAMA 
Mengandung Arti:  
(2) Kerusakan, kebinasaan dan kematian 
(11) Sakit, Cacat, keributan, hukuman dan lupa pada 
kewajiban 
(200) Sifat ragu-ragu 
(90) Kesesatan dan kedukaan 
(100) Berkah Tuhan 
(60) Berpisah dari pasangan hidup 
(9) Kesedihan dan kekurang-sempurnaan 
(21) Kebijaksanaan, penciptaan dan kegaiban 

(20) Bengis, ketus dan kedukaan 
(1) Ambisius/gemar/bernafsu mengejar kehormatan 
POSITIF : 30% 
 
Rhoma Irama RAJA DANGDUT INDONESIA. 

 Persentase sangat rendah yaitu di level 30% ini membuat 
banyak sekali halangan atau masalah yang akan timbul  
 

 Struktur arti nama ada point 60 BERPISAH DARI 
PASANGAN HIDUP kita tau bagaimana kehidupan si RAJA 

DANGDUT. Point 20 dan 1 kita bisa tau sendiri dan bisa 
menilai sendiri 
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AGNES MONICA 
Mengandung Arti:  
(6) Pekerjaan yang sempurna 
(15) Beribadah, baik dan sopan 
(200) Sifat ragu-ragu 
(70) Bersemangat, berpengetahuan dan keindahan 
(100) Berkah Tuhan 
(43) keagamaan 
(40) Pesta, kegembiraan dan pernikahan 
(3) Spiritual, mistik, kepercayaan pada roh 
(33) Ketelitian yang berlebihan 

(30) Kemasyhuran dan pernikahan 
POSITIF : 90% 
 

 
Agnes Monica  

 Pertama persentase sudah sangat bagus sekali yaitu 90% 
ini menandakan nama ini sudah lolos untuk masuk ke 
perhitungan selanjutnya karna ada 4 tangga perhitungan 
yang harus dilewati. 90% juga memiliki arti bahwa Agnes 
Monica sangat powerfull karna kekuatan struktur namanya 

tinggi 
 

 Struktur arti nama Agnes Monica juga oke karna ada point 
6 PEKERJAAN YANG SEMPURNA dimana apapun yang 
dikerjakan Agnes akan selalu sempurna. Kemudian ada 
point 30 KEMASYURAN DAN PERNIKAHAN. Agnes 
bakalan mengalami kemasyuran atau terkenal dan 
memiliki kekayaan. Tapi ada point 200 SIFAT RAGU RAGU  
yang membuat Agnes tidak Menikah sampe sekarang 

 
Apakah suatu kebetulan itu terjadi??? Mari kita lanjut 
analisa kita ya 
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IWAN FALS 
Mengandung Arti:  
(9) Kesedihan dan kekurang-sempurnaan 
(18) Kekejaman 
(500) Suci 
(60) Berpisah dari pasangan hidup 
(7) Jalan penghidupan yang tentram, merdeka, bahagia dan 
sempurna 
(400) Perjalanan yang melelahkan 
(50) Pengampunan dan kemerdekaan 
(100) Berkah Tuhan 

(17) Kecelakaan dan tabiat pelupa 
(10) Berhasil dengan baik, cerdas dan beruntung 
POSITIF : 50% 
 
Iwan Fals 

 Pertama dari persentase nama ini menunjukan 50% artinya 
kekuatannya masi lemah karna standar nama adalah 70-
80%  
 

 Dari segi arti nama Iwan Fals akan mengalami point 18 

KEKEJAMAN dimana sempat menjadi bulan bulanan era 
orde baru karna lagunya. Kemudian ada point 60 ini bisa 
diartikan karna BERPISAH dari anaknya yaitu Galang 
Rambu Anarki. Ditambah lagi dengan point 400 
PERJALANAN YANG MELELAHKAN 
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DEDDY CORBUZIER 
Mengandung Arti:  
(5) Kebahagiaan, kehormatan dan pernikahan 
(14) Pengorbanan 
(300) Kesentausaan dan suka ilmu pengetahuan 
(46) Kemakmuran 
(40) Pesta, kegembiraan dan pernikahan 
(6) Pekerjaan yang sempurna 
(1000) Sifat pengasih dan penyayang 
(400) Perjalanan yang melelahkan 
(17) Kecelakaan dan tabiat pelupa 

(10) Berhasil dengan baik, cerdas dan beruntung 
(7) Jalan penghidupan yang tentram, merdeka, bahagia dan 
sempurna 
(900) Pertempuran/peperangan 
(29) Sebuah surat 
(20) Bengis, ketus dan kedukaan 
(9) Kesedihan dan kekurang-sempurnaan 
POSITIF : 60% 
 
Deddy Corbuzier  

 Pertama persentase sudah mendekati standar yaitu 60% 
sehingga nama ini lumayan stabil  
 

 Dari artinama ada point 300 KESENTAUSAAN DAN SUKA 
ILMU PENGETAHUAN ini membuat Deddy suka belajar. 
Ada point 6 ,10,46 ini yang membuat Deddy bisa sukses 
di dunia entertaiment. Dan ada point 17 KECELAKAAN 
DAN TABIAT PELUPA ini yang membuat Deddy menjadi 
lumpuh sementara waktu lagi hebohnya OCD 
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So NAMA tidak bisa bohong bila struktur sudah terbentuk dan 
anda memakai nama tersebut maka siap siap atribut di 
belakannya juga mengikuti anda. Kemudian coba kita analisa 
yang lain misal nama Perusahaan. Kenapa ada MERK atau 
PERUSAHAAN yang bisa pesat dan ada yang kurang pesat dan 
malah ada yang BANGKRUT. 
 
Mari kita coba analisa 
 
 
JAZZ 

Mengandung Arti:  
(7) Jalan penghidupan yang tentram, merdeka, bahagia dan 
sempurna 
(600) Kesempurnaan dan kebaikan 
(1) Ambisius/gemar/bernafsu mengejar kehormatan 
(10) Berhasil dengan baik, cerdas dan beruntung 
POSITIF : 100% 
 
BRIO 
Mengandung Arti:  

(6) Pekerjaan yang sempurna 
(100) Berkah Tuhan 
(41) Kenistaan 
(40) Pesta, kegembiraan dan pernikahan 
(1) Ambisius/gemar/bernafsu mengejar kehormatan 
POSITIF : 80% 
 
 
SWIFT 
Mengandung Arti:  
(2) Kerusakan, kebinasaan dan kematian 
(11) Sakit, Cacat, keributan, hukuman dan lupa pada 
kewajiban 
(600) Kesempurnaan dan kebaikan 
(5) Kebahagiaan, kehormatan dan pernikahan 
(50) Pengampunan dan kemerdekaan 
POSITIF : 60% 
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AGYA 
Mengandung Arti:  
(4) Keteguhan, kebijaksanaan, pengaruh dan kekuasaan 
(13) Kurang beribadah 
(400) Perjalanan yang melelahkan 
(9) Kesedihan dan kekurang-sempurnaan 
POSITIF : 25% 
 
FIESTA 
Mengandung Arti:  
(4) Keteguhan, kebijaksanaan, pengaruh dan kekuasaan 

(200) Sifat ragu-ragu 
(11) Sakit, Cacat, keributan, hukuman dan lupa pada 
kewajiban 
(10) Berhasil dengan baik, cerdas dan beruntung 
(1) Ambisius/gemar/bernafsu mengejar kehormatan 
POSITIF : 60% 

 
Kita lihat dari merk Brand mobil yang ada di indonesia  bisa 
dilihat kalau dalam jenisnya JAZZ menang dengan angka 100% 
itu kenapa penjualan JAZZ sangat oke. Dan sekarang disusul 

oleh BRIO yang mulai naik daun mengikuti kakaknya si JAZZ. 
SWIFT dan FIESTA cukup puas dengan angka 60%. Dan AGYA 
kita tau memang kurang peminat karna dari segi nama Cuma 
ada di 25% 
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MASI KURANG PERCAYA DENGAN KEKUATAN NAMA?? 
 
 

Ayo kita lanjut yuk 
 
 

TOYOTA 
Mengandung Arti:  
(8) Perasaan pada keadilan 
(700) Kekuatan 
(1) Ambisius/gemar/bernafsu mengejar kehormatan 

POSITIF : 100% 
 
HONDA 
Mengandung Arti:  
(4) Keteguhan, kebijaksanaan, pengaruh dan kekuasaan 
(100) Berkah Tuhan 
(3) Spiritual, mistik, kepercayaan pada roh 
POSITIF : 100% 
 
DAIHATSU 

Mengandung Arti:  
(8) Perasaan pada keadilan 
(400) Perjalanan yang melelahkan 
(13) Kurang beribadah 
(10) Berhasil dengan baik, cerdas dan beruntung 
(3) Spiritual, mistik, kepercayaan pada roh 
POSITIF : 60% 
 
SUZUKI 
Mengandung Arti:  
(1) Ambisius/gemar/bernafsu mengejar kehormatan 
(10) Berhasil dengan baik, cerdas dan beruntung 
(9) Kesedihan dan kekurang-sempurnaan 
(90) Kesesatan dan kedukaan 
(1000) Sifat pengasih dan penyayang 
POSITIF : 60% 
 
NISSAN 
Mengandung Arti:  
(9) Kesedihan dan kekurang-sempurnaan 
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(200) Sifat ragu-ragu 
(70) Bersemangat, berpengetahuan dan keindahan 
POSITIF : 34% 
 

 
Ini adalah nama Perusahaan Otomotif yang Terkenal. Dari segi 
nama wajar TOYOTA menjadi yang terbaik di DUNIA disusul oleh 
HONDA. DAIHATSU dan SUZUKI ada dibawah mereka semua 
dengan perolehan angka 60% itupun cukup untuk membuat 
mereka terkenal di dunia. NISSAN hanya memiliki kekuatan di 
34% dan kita tau bagaimana jumlah pengguna NISSAN yang 

kita lihat sendiri di lingkungan kita 
 
 
Selama ini mungkin anda berfikir karna promosi, karna 
kehebatan marketing dll. Emang betul itu karna brand nama 
mereka sudah mendukung, maka yang bagus akan masuk ke 
tempat yang bagus.  Semoga yang membaca mulai paham ya 
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Oke kita lanjut lagi 
Kita cek merk Handphone ya 

 
 
APPLE 
Mengandung Arti:  
(2) Kerusakan, kebinasaan dan kematian 
(11) Sakit, Cacat, keributan, hukuman dan lupa pada 
kewajiban 
(100) Berkah Tuhan 
(46) Kemakmuran 

(40) Pesta, kegembiraan dan pernikahan 
(6) Pekerjaan yang sempurna 
POSITIF : 67% 
 
NOKIA 
Mengandung Arti:  
(2) Kerusakan, kebinasaan dan kematian 
(100) Berkah Tuhan 
(10) Berhasil dengan baik, cerdas dan beruntung 
POSITIF : 67% 

 
SAMSUNG 
Mengandung Arti:  
(8) Perasaan pada keadilan 
(17) Kecelakaan dan tabiat pelupa 
(400) Perjalanan yang melelahkan 
(50) Pengampunan dan kemerdekaan 
POSITIF : 50% 
 
XIOMI 
Mengandung Arti:  
(2) Kerusakan, kebinasaan dan kematian 
(20) Bengis, ketus dan kedukaan 
(300) Kesentausaan dan suka ilmu pengetahuan 
(90) Kesesatan dan kedukaan 
(8) Perasaan pada keadilan 
POSITIF : 40% 
 
SIEMENS 
Mengandung Arti:  
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(8) Perasaan pada keadilan 
(17) Kecelakaan dan tabiat pelupa 
(200) Sifat ragu-ragu 
(60) Berpisah dari pasangan hidup 
(9) Kesedihan dan kekurang-sempurnaan 
POSITIF : 20% 
 

 
Kita lihat bahwa memang sekarang yang merajai adalah APPLE. 
Nah disana nilai NOKIA dengan APPLE bersaing kenapa bisa lebih 
heboh APPLE ? karna itu kita lihat di masa sekarang. Lihat di era 

NOKIA merajai hampir semua pake NOKIA. Kemudian disusul 
SAMSUNG,XIOMI dan yang menarik adalah SIEMENS kita tau 
sendiri kalau sekarang merk ini udah Mulai hilang itu karna 
kekuatan nama Cuma 20% 
 
 

Nah sekarang coba kita liat di dalamnya APPLE apa saja 
produknya 

IPHONE 
Mengandung Arti:  

(1) Ambisius/gemar/bernafsu mengejar kehormatan 
(10) Berhasil dengan baik, cerdas dan beruntung 
(100) Berkah Tuhan 
(70) Bersemangat, berpengetahuan dan keindahan 
(2) Kerusakan, kebinasaan dan kematian 
POSITIF : 80% 
 
IPAD 
Mengandung Arti:  
(2) Kerusakan, kebinasaan dan kematian 
(11) Sakit, Cacat, keributan, hukuman dan lupa pada 
kewajiban 
(70) Bersemangat, berpengetahuan dan keindahan 
(4) Keteguhan, kebijaksanaan, pengaruh dan kekuasaan 
POSITIF : 50% 
 
IPOD 
Mengandung Arti:  
(6) Pekerjaan yang sempurna 
(100) Berkah Tuhan 
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(23) Kurang memiliki pengetahuan agama 
(20) Bengis, ketus dan kedukaan 
(3) Spiritual, mistik, kepercayaan pada roh 
POSITIF : 60% 
 
MAC 
Mengandung Arti:  
(7) Jalan penghidupan yang tentram, merdeka, bahagia dan 
sempurna 
(34) Sengsara, sakit jiwa 
(30) Kemasyhuran dan pernikahan 

(4) Keteguhan, kebijaksanaan, pengaruh dan kekuasaan 
POSITIF : 75% 
 
 
 

 
Kita lihat produk dari APPLE ada IPHONE , IPAD, IPOD, MAC 
disini sangat jelas terlihat kekuatan Nama dari IPHONE sebesar 
80% itu yang membuat sampe sekarang IPHONE tetep Merajai 
dibandingkan MAC 50%, IPOD 60% dan IPAD 50% 
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MENARIK BUKAN?? Bagaimana nama bekerja buat dunia 
dan semesta. 
 
Sampe disini mungkin anda bertanya tanya bagaimana dengan 
NAMA SAYA ya?? Apa artinya,bagaimana strukturnya, apa aja 
yang terkandung didalamnya. Harap sabar karna nanti anda 
akan tau bagaimana mengetahui struktur nama anda 
 
 
Bagaimana dengan nama anda sekarang? Sudah memiliki 
Gambaran? Atau ada niat untuk menstruktur nama anda? 

Supaya lebih singkron dengan kelahiran anda? 
 
 
Oke sekarang sebelum kita masuk ke Perhitungan Nama saya 
akan memperkenalkan diri dahulu siapa penulis ini. 
 
 
Ini beberapa foto hasil dari mereka yang sudah saya rubah 
UNSUR NAMA nya 

http://www.candradimuka.id/


WWW.CANDRADIMUKA.ID  

 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.candradimuka.id/


WWW.CANDRADIMUKA.ID  

 
 
 

http://www.candradimuka.id/


WWW.CANDRADIMUKA.ID  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.candradimuka.id/


WWW.CANDRADIMUKA.ID  

 

 

http://www.candradimuka.id/


WWW.CANDRADIMUKA.ID  

 
Itulah beberapa kesaksian dari kawan saya yang sudah berganti 
namanya menjadi yang lebih baik. Semua dari kita memiliki 
nama yang bagus asal mau untuk merubah struktur nama anda 
sendiri 
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SERGEY BRIN 
Mengandung Arti:  
(7) Jalan penghidupan yang tentram, merdeka, bahagia dan 
sempurna 
(16) Kecintaan dan kebahagiaan 
(700) Kekuatan 
(18) Kekejaman 
(10) Berhasil dengan baik, cerdas dan beruntung 
(8) Perasaan pada keadilan 
(500) Suci 
(80) Kesembuhan 

(100) Berkah Tuhan 
(31) Gemar akan Kemasyhuran dan kebajikan 
(30) Kemasyhuran dan pernikahan 
(1) Ambisius/gemar/bernafsu mengejar kehormatan 
POSITIF : 92% 
 
LARRY PAGE 
Mengandung Arti:  
(6) Pekerjaan yang sempurna 
(15) Beribadah, baik dan sopan 

(600) Kesempurnaan dan kebaikan 
(50) Pengampunan dan kemerdekaan 
(4) Keteguhan, kebijaksanaan, pengaruh dan kekuasaan 
(500) Suci 
(81) Seniman 
(80) Kesembuhan 
(1) Ambisius/gemar/bernafsu mengejar kehormatan 
(70) Bersemangat, berpengetahuan dan keindahan 
(3) Spiritual, mistik, kepercayaan pada roh 
POSITIF : 100% 
 
 
Diatas adalah foto dari 2 orang pemilik perusahaan raksasa 
GOOGLE bisa diliat nama mereka keduanya sempurna wajar 
mereka memiliki perusahaan GOOGLE nah apakah itu suatu 
kebetulan dari semua bukti yang sudah saya jabarkan diatas  
anda bisa tarik kesimpulan bagaimana dahsyatnya nama itu 
terbentuk. 
 
OK saya pingin merubah nama saya.. bagaimana caranya ?  
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bagaimana cara agar struktur nama saya bisa oke..  
 
Baiklah akan saya kasitau caranya. 
 
Jika Anda ingin mengetahui struktur nama Anda, silahkan 
hubungi kami dan kami akan menganalisa nama Anda.  
 
Selanjutnya, setelah Analisa kami berikan maka selanjutnya 
keputusan ada ditangan Anda apakah Anda  ingin merubah 
nama atau tidak.  
 

Nanti kami yang menghitung, Anda bisa memilih mau nama 
seperti apa. Mau nama moderen, nama jawa, nama islami, nama 
kristiani atau nama apapun.  
 

Biayanya hanya Rp. 1.759.000  
 

(harga sudah termasuk analisa nama dan juga instalasi 
nama baru – jika dibutuhkan - ke pikirian tidak sadar 

Anda) 
 

INGAT, Nama yang diubah hanyalah nama di PIKIRAN 
TIDAK SADAR.  
 
Jadi semua dokumen seperti AKTA, IJAZAH, BUKU 
TABUNGAN, SERTIPIKAT DLL TETAP MEMAKAI NAMA 
ASLI.  
 
Berikut ini tahapan yang perlu Anda lakukan: 

1. Transfer sejumlah Rp.1.759.000,- Ke Rekening BCA  No. 
5250094037 A/N. Yuan Novadhya Yudistira  

2. Kirim email bukti transfer ke pay@candradimuka.id  
3. Untuk memulai pekerjaan maka Anda siapkan: 

a. Nama Lengkap (yg mau dihitung dan dianalisa) 
b. Tanggal Lahir 
c. Jika dibutuhkan dirubah, Apakah Anda mau nama 

dirubah dengan gaya nama modern, nama jawa, 
nama islami atau kristiani dll. 

 
Jika Ada hal lainnya yang belum jelas silahkan hubungi 
nomer 0851-09-612-612. 
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Ingat teman teman semua. Nama anda adalah pintu utama anda 
untuk meraih kesuksesan hidup jadi baik baiklah dan 
singkronlah dengan nama anda karna dengan singkron maka 
anda akan mendapatkan semua yang anda inginkan di dunia ini.  
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