Kurs: Silva Ultra mind - ESP
Mars 22,23,24
Kurstider: fredag 9:30-18.00
Lördag 9.00-18.00
Söndag 9.00-16.00
En fantastisk och framgångsrika metod för personlig utveckling. Nå dina mål genom
ökad kreativitet, en stark intuition och en god hälsa.
KURSLEDARE: MIGUEL RODRIGUEZ
Lärare i Traditionell Kinesisk Medicin TCM och psykoterapeut.
Silva Ultra Mind ESP är i grunden ett antal mycket enkla mentala tekniker som du lär
dig över en helg. Enkla verktyg som har kraften att helt förändra ditt liv. Verktygen är
utformade för att ge dig tillgång till hela din kreativitet,
förbättra din intuition och ge dig en bättre hälsa genom
mental träning.
Teknikerna går att använda i alla aspekter av ditt liv, för din
framgång.
• Vill du bli en bättre problemlösare?
• Ta bättre beslut?
• Få bättre relationer?
• Kunna vara lugn och fokuserade i stressade
situationer?
• Sova bättre?
• Få tillgång till alla dina förmågor?

Mer om Silva Ultra Mind ESP.
ESP betyder Extra Sensory Perception som på svenska kan kallas en utom
sinnlig varseblivning eller helt enkelt vår intuition.
Vi har alla fått en fantastisk hjärna och kropp som gör att vi kan uppleva allt det underbara
detta liv erbjuder oss. Däremot så använder vi sällan varken vår hjärna eller kropp fullt ut. En
man som hette José Silva upptäckte att med rätt träning och verktyg så kan vi alla utveckla vår
mentala potential och få en stark utvecklad intuition genom god närvaro i vår kropp.
Genom att utveckla våra mentala förmågor så skapar vi möjligheter att bli framgångsrika
oavsett vilket område vi vill bli framgångsrika inom, affärsliv, relationer, självförverkligande
eller andlig utveckling.
“Hemligheten” är att aktivt och medvetet lära sig att använda ett medvetenhetstillstånd som vi
kallar “Alfa-nivån” eller kort och gott “Alfa”. Det är det tillstånd vi hamnar i om vi dagdrömmer
eller mediterar eller precis innan vi somnar.
Jose Silva upptäckte alla fördelar med att aktivt använda och vara i Alfa och tog utifrån sina

upptäckter fram kursen Silva Ultra Mind ESP som idag lärs ut över hela världen. Silva Ultra
Mind ESP består av ett antal enkla mentala verktyg och tekniker som man lär sig på 2,5 dagar.
Detta gör att det är en av världens mest framgångsrika, kortaste och enklaste kurser för
personlig utveckling.
Silva Ultra Mind handlar i korthet om att lära sig om att ta till sig information via intuitionen,
skapa kreativa lösningar genom visualiseringar och associativt tänkande samt slutligen
förändra världen omkring sig med både sin vilja och genom att manifestera sina lösningar i
fysiska världen.

Inga förkunskaper. Begränsat antal platser.
Kurspris 3 500kr inkl. moms samt fika och lunch 200kr/dag.
Anmälan. Inbetalning via faktura, anmälan är bindande.

