
3 alasan mengapa anda & ananda
         perlu tes STIFIn

Informasi dan 
pendaftaran hubungi :

1   Mengenali  cara  belajar  kecerdasan  Sensing  (S) bagus  dalam 
menghafal, Thinking (T) hebat  dalam menghitung, Intuiting (I) Jago 
dalam  kreatifitas,  Feeling (F) Senang  jika berdiskusi, dan Instinct 
(In)  Pembelajar  serba-bisa  namun  memerlukan ketenangan untuk 
mengoptimalkan otak tengahnya (naluri).

2   Memilih profesi  secara  jitu,  sampai  anda  berkomentar ‘ahaa, profesi 
yang ini gua banget’. Jika pilihan profesi sudah ‘ngeklik’ dengan 
anda  maka  proses  penggemblengan profesi menjadi mudah dan 
menyenangkan meskipun digembleng dengan cara yang  sangat  berat  
(masif ). 

3   Memilih  Tes  STIFIn  sama  dengan  menghindari  spekulasi.  Bukan 
pelabel-an dan bukan peramalan. Pada setiap mesin kecerdasan dan 
personaliti terhadap kelebihan  dan kelemahan  dalam satu paket. Tes 
STIFIn bukan  me-label-kan  seseorang, karena paket kelebihan dan 
kelemahan  seseorang  itu ditemukan  kesejatiaannya secara meya- 
kinkan, tidak semu dan tidak meraba-raba (sehingga tidak menjadi 
label palsu). Hasil Tes STIFIn juga bukanlah ramalan, hujum, atau 
tilikan. Kesuksesan yang diraih dengan berusaha di jalan yang tepat 
menggunakan jalur mesin kecerdasan, bukanlah ramalan sukses yang 
datang dari garis tengah (seperti pada palmistry).

Anjuran STIFIn, yaitu : berinvestasi pada kelebihan anda, biarkan 
kelemahan anda terbidik secara alamiah. Jika anda fokus kep kelebihan 
anda sama dengan anda menjalani hidup di ‘karpet   mera anda, jalur 
sukses anda.  Jalur terb yang diberikan Tuhan  kepada   anda. Akhirnya 
anda menjadi tahu bagaimana caranya bersyukur kepada Tuhan 
menggunakan ilmu yang betul.



Kenali potensi dan bakat lebih dini.
Ketahui sekarang juga 
Mesin Kecerdasan 

& Personality Genetic 
Anda dan Ananda
Kenali dengan

cukup sekali seumur hidup
Tahukah anda,  bahwa kita dilahirkan kedunia ini  sudah 
memiliki satu potensi dan bakat bawaan ? Potensi dan 
bakat sudah ada didalam genetic kita. Potensi dan bakat 
bawaan seperti permata, perlu kita temukan dan tempa 
guna menjadi permata yang lebih bersinar indah nantinya.

Mau tau caranya?

Ikuti tes STIFIn yuk, buat cari tau mesin kecerdasan dan 
personality genetic Anda / Ananda lebih dini. 

STIFIn merupakan konsep yang didalamnya terdapat 
penjelasan mengenai fungsi otak dominan yang 
menjadi sistem operasi pada otak manusia. Konsep 
mesin  kecerdasan  tersebut  meliputi  Sensing, Thinking, 
Intuiting, Feeling dan Insting. 

Ayo, segera temukan permata anda!


