
BBllii  MMäässttaarreenn  ii  ddiitttt  lliivv!! 
Kursen ger dig insikt i hur du blir mästaren i ditt liv, genom att tillämpa 
Lagen om Attraktion. Hemligheten bakom all framgång i livet; glädje, hälsa, 
pengar, relationer, yrkeslivet, kärlek och lycka - allt du någonsin önskat  
och drömt om…  
 
Kurs baserad på visdomen bakom   
The Secret och all framgång.  
 

 
Du får upplevelse och förståelse för hur du  
medvetet  drar till dig mer av det du vill ha i ditt  
liv och mindre av det du inte vill ha. Vi tillämpar  
kunskaperna praktiskt  under kursen. Med dig  
hem får du allt du behöver veta för att skapa  
mästerverk i ditt liv.  
Kursen har gett god framgång hos tidigare kursdeltagare! 
 
     

Glimtar från kursen 
 
 
 
 
 
   
Attraktions lagens principer  Kunskap om hur attraktionens naturlag fungerar och  
   alltid har fungerat, vare sig vi tror på den och förstår  
   den eller ej. Den fungerar alltid! 
  
Bli en framgångs magnet    och dra till dig det goda istället för det dåliga. Hemliga 

knep som gör att du lättare drar till dig det du vill ha mer 
av i ditt liv och hur du får mindre av det du inte vill ha. 

 
Höj din energinivå    Känslorna är dina vägvisare. De talar om var du 

befinner dig på attraktionsnivån. På några ögonblick 
kan du förändra och påverka din egen energinivå. 

 
Den skapande processen  Består av tre delar: Be om det du vill ha, låt det bli din 

verklighet och ta emot det när det kommer. Vi går 
igenom exakt hur dessa tre steg går till i praktiken  

 
En inspirerande och givande kursdag där du lär dig attrahera  
ditt bästa liv!  
  
Upplevelser av kursen 



 
”Hej Mia jag vill tacka för en underbar dag och kurs. Den har gjort underverk på mig, jag mår bara bättre 
och bättre. Ser framåt att det är bara början för mig. Man vill bara mer, jag kommer att höra av mig för fler 
kurser. Tack en gång /Katarina" Kurs 28 feb 2009 Tingsryd  
 
"Tack för en underbar dag. Den var bara så 100%. Kunde inte blivit bättre. Alla dessa positiva energier 
gör en glad i själen. Och du var verkligen duktig både på att förmedla i ord och med kroppen." Gudrun 
 
”Jag mår så bra och är i en känsla av att vara frisk, lycklig och framgångsrik. 
Det trillar in uppdrag som jag inte kunde ana, saker och ting löser sig så lätt så lätt, kurser 
och föreläsningar i princip kastas efter mig så jag behöver inte tänka på om jag har råd!  
Karin Mohlin 
 

 
  Kursledare Mia de Neergaard 
  med mångårig erfarenhet som företagsledare, över 20 års  
  yrkeserfarenhet inom personlig utveckling. Mia har medverkat i TV  
  med kursen och gett ut meditationsskivan Positiv Meditation som är  
  skapad i samklang med universums lagar och den nya positiva cd´n 
  Glädje & Skratt Mia är grundare till Sveriges första yrkesutbildning  
  inom emotionell intelligens, EQ-programmet. Mia är karismatisk,  
  inspirerande och uppskattad kursledare som leder oss till vårt eget 
  mästerskap med stor värme, närvaro och kärlek!  

           
         
  
  
Anmäl dig nu 
Datum & ort  Lördagen 6 februari Lund 
  Lördagen 27 mars Stockholm Hälsa utan gränser  
  Fredagen 9 april Göteborg 
  Söndagen 18 april Simrishamn 
 
Tid  Kl 09 00 -17. 30    
 
Kurspris  1 200 kronor inkl moms och fika, frukt på för och eftermiddag samt 
  kursmaterial 
Boka tidigt rabatt  999 kr vid anmälan& betalning minst 30 dagar innan kursstart  
  Kr  Därefter 1200 kr. Bankgiro 5355-7468. Skriv ditt namn och  
  kursdatum vid inbetalningen, tack ☺.När din anmälningsavgift  500 kr 
  som ingår i kursavgiften är registrerad är din plats garanterad .   
  5 % går till Rädda Barnen.  
Gå 5 betala för 4 ! Kan ej kombineras med andra rabatter.  
 
Info & bokning   
Hemsidan  anmälningsblankett  på www.humanpotential.se  
Maila   info@humanpotential.se  
Ring   040- 45 61 02 
   
  Varmt välkommen till en dag i Mästerskap!    


