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Silva UltraMind nyckeln till ett bättre liv. 

 

 
 

Släpp loss kraften inom dig, få ett bättre flyt i tillvaron och 

hantera stress genom att kunna slappna av på någon sekund.  

   

Finn det du vill här i livet och uppnå det du vill genom att ha 

kunskapen i att utnyttja attraktionskraften. 

 

Detta är ett redskap som ger dig oändliga möjligheter att 

förändra ditt liv till vad du än önskar i relation till hälsa, 

lycka och framgång. 

 

 

Efter en kurs Silva UltraMind finns inga gränser för vad som 

är möjligt.  

Du kommer också att känna dig helt utvilad, full av energi 

och entusiasm… och har fått kunskap i...  
 

 Hur du snabbt och enkelt kommer i kontakt med din 

intuition och på så sätt finner dina vägar.  
 

 Hur du blir bättre problemlösare med kreativa 

lösningar och hur du når dina mål.  
 

 Hur du kan leva ett mera framgångsrikt liv 

med bättre hälsa och på så vis når harmoni.  
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Silva UltraMind. 

  
Mästerskap inom mental träning… 

  

 

Silva UltraMind är en metod i mental träning som ger dig hälsa, lycka och framgång.   

Du får helt enkelt en bruksanvisning till hur du på bästa sätt kan använda din egen hjärna så att 

den fungerar som du önskar.  

Silva UltraMind ger en bas för hälsosamma och positiva 

tillstånd och skapar på så vis önskvärda beteenden.  

Du kommer att hålla din kropp frisk och intuitivt 

uppmärksamma sådant som leder till de mål du önskar. 

 Detta leder till en förmåga att ta vara på de möjligheter som 

alltid finns här och nu. 

Med andra ord så kommer du att få ett bättre flyt i tillvaron 

genom att bli bättre på att fatta beslut, kommunicera, få en 

bättre kontroll över dig själv, finna ditt rätta jag och öka din 

förmåga när det gäller stresshantering och kreativitet. 

Du kan även använda Silva UltraMind till att få bort hämmande saker, såsom rökning, fobier, 

övervikt, relationsproblem, obeslutsamhet och trötthet.   

Dessutom kommer du att få förbättrad minnesteknik, inlärningsförmåga, koncentration, 

entusiasm, vitalitet och driftighet. 

I Silva UltraMind lär du dig att programmera dig själv, du kommer att möta en ny dimension 

som ger oändliga möjligheter och resultat du inte vågat drömma om. 

 

 

  

 
 
 

http://paranormal.se/topic/kroppsdel/hjarnan.html
http://paranormal.se/search/alternatives.tt?run=topic_search_published&talias=kroppen
http://paranormal.se/topic/psykisk_kraft.html
http://paranormal.se/topic/esoterisk_energi/prana.html
http://paranormal.se/topic/programmering_av_mineral.html
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Historisk bakgrund. 

 

Silva UltraMind uppkom 1944, då en man vid namn Josè Silva beslutade sig för att forska i hur man 

kan utnyttja mer av sin hjärnkapacitet. Då var hans syfte att hjälpa sina barn att bli bättre i skolan. 

Josè Silva ägnade större delen av sitt liv åt att söka svar på hur människans hjärna fungerar och han 

fann att framgångsrika människor använder sin hjärna på ett annorlunda och speciellt sätt.  

 

Han fann även i sin forskning att alla människor har denna 

förmåga och potential. Tack vare denna framstående 

forskning kan vi idag på bara några få dagar lära oss en 

metod som förändrar våra liv till det bättre. 

 

Den viktigaste insikten i denna forskning blev att finna ett 

effektivt och enkelt sätt att sänka ens hjärnfrekvens till den  

s.k. alfanivån och därmed försätta sig i ett tillstånd som yogis 

och zenmästare känt till i årtusenden.  

Då får man med sig den högra hjärnhalvan helt och fullt 

vilket ger ett nytt sätt att tänka. Att lära sig förflytta sig till 

alfanivån ger dig dina dolda resurser. 

Forskning har visat att genomsnittsmänniskan bara använder 

2-3 % av sina mentala resurser. Föreställ dig hur ditt eget liv 

skulle se ut om du bara ökade din kapacitet med några få 

procentenheter! 

Så småningom ledde forskningen till skapandet av ett mentalt 

träningsprogram som har hjälpt över 12 miljoner människor 

på mer än 30 olika språk över hela världen, att förbättra och 

förändra sina liv inom samtliga områden.  

Silva UltraMind används exempelvis mycket inom elitidrotten för att förbättra resultaten. Många 

olika sorters yrkesgrupper använder metoden t.ex. psykologer, läkare, forskare, börsmäklare, chefer, 

ingenjörer, astronauter, stridspiloter, lärare, försäljare, entreprenörer... 

José Silva lyckades inte bara hjälpa sina barn i skolan, utan på vägen hittade han andra saker som 

var helt revolutionerande inom området mental träning. 

http://paranormal.se/topic/jose_silva.html
http://paranormal.se/topic/hjarnfrekvens.html
http://paranormal.se/topic/alfaniva.html
http://paranormal.se/topic/teleportation.html
http://paranormal.se/topic/forskning.html
http://paranormal.se/topic/siffran_tva.html
http://paranormal.se/topic/global.html
http://paranormal.se/topic/forbattra_varlden.html
http://paranormal.se/topic/liv.html
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Vad kan Silva UltraMind göra för min 

 hälsa? 
Den senaste forskningen har visat att människans mentala tillstånd har avgörande 

inflytande på hennes fysiska välbefinnande och att förändringar i sinnestillståndet 

orsakar förändringar i kroppen. Med Silva UltraMind lär du dig hur du kan styra dina 

tankar på ett sätt som gör det möjligt för dig att hantera stress, uppnå ett tillstånd av 

hälsa och välbefinnande och att också avhjälpa eventuella hälsoproblem och 

därigenom må bättre också rent fysiskt. 

 

Vad kan Silva UltraMind bidra till i mitt 

 arbetsliv? 
Den framgång eller brist på framgång som du har i ditt arbete, i din karriär, hör direkt 

ihop med hur du använder dina mentala resurser, din tankeverksamhet och i vilken 

grad du utvecklat dina obegränsade möjligheter. 

Genom en serie mentala övningar aktiverar du din högra hjärnhalva, den kreativa, 

intuitiva delen av din hjärna. Därigenom förbättrar du din uppfattningsförmåga när det 

gäller såväl ny som tidigare information. Detta gör att du effektivare kan lösa problem 

som hindrar dig att uppnå dina mål och att du kan fatta snabbare och bättre beslut. 

 

Vad kan Silva UltraMind göra för mitt  

privatliv? 
Känslomässigt berikande förhållanden till andra är mycket angenämt och 

tillfredsställande. Men det sker inte bara av sig självt, det måste utvecklas. Silva 

UltraMind börjar med att presentera dig för en person, som skulle kunna bli din bästa 

vän - Dig själv. Du får lära dig att utveckla tekniker för att förstå och lära känna dig 

själv bättre. Du kommer att upptäcka nya positiva sidor av dig själv, vilket leder till 

ett ökat självförtroende och en ökad självinsikt. Du får lättare att kommunicera med 

andra och andra kommer att förstå dig bättre. 

 

http://paranormal.se/topic/valbefinnande.html
http://paranormal.se/search/alternatives.tt?run=topic_search_published&talias=kroppen
http://paranormal.se/topic/halsa/147.html
http://paranormal.se/topic/kroppsdel/hjarnan.html
http://paranormal.se/topic/kansel.html
http://paranormal.se/topic/positiv_ondska.html
http://paranormal.se/topic/sjalvfortroende.html

