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Albert Einstein sagde: Vi benytter blot 10% af vores mentale potentiale. DIANETIK fortæller dig, hvordan du
kan frigøre en betydelig større del af dit potentiale.

Selvsikkerhed, harmoniske forhold og en positiv holdning til livet kan opnås. DIANETIK kan sammenliges
med Sindets Anti-Virus program. Du vil være mere sikker på at opnå dine mål, hvis du er i stand til at finde

årsagen til uønskede følelser og ukontrollerede reaktioner.

Det menneskelige sind er ikke et mystisk puslespil - det er muligt at forstå det. Læs bogen, arbejd med den, se
hvordan det virker for dig og drag dine egne konklusioner. Bogen giver en tydelig beskrivelse af hvad der

sker i sindet og forklarer en praktisk fremgangsmåde, som gør dig i stand til at udforske din egen
underbevidsthed og slippe af med det som holder dig tilbage. Det giver en forøgelse i IK

(intelligenskvotienten) og velvære.
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