
 

     
 

Ester Patricia Ceresa | +39 3495685746  

ester@esterpatriciaceresa.com 

www.esterpatriciaceresa.com 

 

 

THE POWER OF SILENCE 
Mesmerism, Fascination, Nonverbal 

Hypnosis & Quantum Training Essential  
Return to the source of the future 

Inițierea cuantică, magnetismul, simbolurile, sigiliile și hipnoza non-verbală. 
Descoperiți-vă aurul interior și dezvoltați puterea Naturii în voi. 

 
UNDE MAGNETISMUL ȘI FIZICA CUANTICĂ SE ÎNTÂLNESC 

 
5 zile de formare, imersiune totala în cursul experiential axat pe descoperirea și dezvoltarea  
magnetismului animal și proprietățile sale, ale comunicarii și hipnozei nonverbale, cu 
abordarea modernă cuantică a informației și corelație non-localizată (Quantum 
Entanglement). Vei invata și vei dobândi abilitățile esențiale practice din Mesmerism și din 
Fascinație care actioneaza în dinamica cuantică  de “Aici și acum”, lucrand în prezent și 
asupra efectelor intenției cuantice. O reintoarcere la originile hipnozei și a altor discipline, cu 
ajutorul tehnicilor Doctorului Franz Anton Mesmer. Aceste tehnici au fost aprofundate de către 
elevii sai, care au adus descoperiri moderne în  campul cuantic. 
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Mesmerismul împuternicit  de practica amintirii  de sine și  trăirii  în prezent. Aceasta  include 
învățarea și oprirea  dialogului  interior. Deschiderea sinelui și conectarea la univers sunt 
imposibile dacă nu ne controlăm dialogul interior.  
 
Adevăratul  Mesmerism te va aduce în contact cu  puterea ta  originală, în partea ta cea mai 
profundă interioară, uitată în lumea de azi, și îți va da capacități  sa folosesti conștiința pentru 
a influența în mod profund sistemele energetice și procesul de gândirii al altora. 
 
Invatand  Mesmerismul, vei invata sa iti dezvolti percepția externă imediată într-o stare  numita 
PREZENTA. 
 

Prin prezenta depășim disocierea "corp-minte" ceea ce face ca oamenii, aparent, sa fie diferiți 
de animale.  

Vei învăța tehnici  simple, foarte eficiente și aplicabile imediat, pentru ca se bazeaza pe 
ecuatia simpla a naturii. 

Prin revenirea la sinele nostru profund se pot obține rezultate surprinzătoare și imediate. 
Trăind aceste conexiuni iti cresti percepția pana la punctul în care devine o comunicare de la 
minte la minte.  

Dezvoltarea magnetismului animal și lucrul asupra stării de prezenta te vor ajuta sa: 

● cresti coincidențele și sincronicitatile, percepția, clarviziunea și al 6-lea simt,  
● percepi într-un alt mod consecințele, obisnuintele, fenomenele ”extraordinare” precum 

autovindecarea si vindecarea, comunicarea hipnotica la distanța (telepatia, 
magnetismul la distanța etc..), 

● rupi tiparele comportamentale si programarea mentala 
● te detasezi de trecut /prezent/viitorul  cognitiv 
● recuperezi starea de prezență, de a trai în “aici și acum“  
● realizezi interconectarile cuantice 
● recuperezi și utilizezi resursele interne  
● accesezi instrumente practice de îmbunătățire a stării de spirit 
● realizezi echilibrarea axei intelectual-emotiv-instinctuala  
● obții centrare și verticalitate  
● obtii echilibrul spirit-minte-corp pentru sanatate mentală și fizică 
● lucrezi pe autostima 
● realizezi obiectivele mult mai ușor 
● realizezi conexiuni magnetice instante (Instant Magnetic Rapport). 
● creșterea exponențială a abilităților interpersonale și profesionale 
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● dobândirea unor abilități profesionale foarte rare, cunoscute doar de câțiva din 
întreaga lume 

 
 
INSTRUMENTE: 
Comunicare Non-Violenta, Hipnoza nonverbala, Psihologie cuantică, Morfofizionomie, 
Mesmerism și Fascinație. 
 
PROGRAMUL: 
Faza I, Baza  
PRINCIPIILE MAGNETISMULUI ȘI FIZICĂ CUANTICĂ 
 
Lumea cuantică și magnetică. Co-crearea realității. 
 
Ce inveti in Faza 1: 
 

● Introducere în magnetismul animalelor 
● Introducere în fizica cuantică 
● Introducere în psihologia cuantică 
● Introducere în medicina cuantică 
● Introducere în abordarea PNEI 

 
 
Faza II, Baza  
DESCOPERIREA ȘI DEZVOLTAREA  MAGNETISMULUI PERSONAL 
 
Primul  pas pentru redescoperirea Mesmerismului este de a adopta viziunea universală din 
care omul face parte.  
 
De exemplu: Dr. Mesmer a subliniat ca ajungand la acest stadiu sufletesc este mai ușor de 
înțeles de ce este important să acordăm mai multă atenție elementelor naturale mai mari, 
precum cerul, pamantul, raurile, marea, spre deosebire de elementele mai mici din natura 
(pomii, plantele, păsările etc.).  
 
Pe masura ce ne deschidem catre ordinea energetică naturala, o noua si puternica 
conștientizare a Sinelui începe sa se deschidă spre “EU SUNT”. 
 
Ce inveti in Faza 2: 
 

● Originea si istoria scurta a magnetismului  
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● Magnetismul si hipnoza, diferenta si asemanari   
● Energia cuantica: o posibila explicatie fenomenologica   
● Principii fundamentale ale magnetismului si ale fizicii cuantice 
● Simboluri și magnetism 
● Introducere in plexulul solar  
● Raportul magnetic în campul  cuantic 
● Pase magnetice de baza 
● Caderea magnetica 
● Exerciții pentru dezvoltarea rapidă a forței magnetice și a vitalității 
● Diferite practici cotidiene a magnetismului și experimentarea magnetica 
● Cele doua emisfere a creierului și cum sa folosim forța lor 
● Sistemul parasimpatic si simpatic  
● Magnetismul animal în acțiune; protocol și tehnici aplicabile generale  
● Magnetismul si harta emoțiilor 
● Triade magnetice 
● Puterea transformatoare in plexul solar 
● Somnambulismul magnetic 
● Protocolul  final cu ritualul magnetic. 

 
 
 
Faza III, Baza 
PUTEREA PRIVIRII si QUANTUM ENTANGLEMENT 
 
Învățarea folosirii și aplicării Fascinației. 
 
Entanglement cuantic: particulele subatomice sunt capabile să comunice instantaneu 
indiferent de distanța lor. Când magnetizăm o persoană, creăm un „spațiu comun” în care 
emoțiile și stările de spirit sunt transmise de la unul la altul, fiecare oferim și primim o parte 
din cealaltă (corelație nelocalizată). Vindecarea în aceasta faza este foarte simpla, pentru ca 
trebuie doar sa permitem persoanei de a intra în contact cu adevărata sa natură. Este 
imposibil să înțelegem  “fascinația hipnotica” fără a înțelege conceptul de mesmerism.  
 
Ce inveti in Faza 3: 
 

● Introducerea în fascinație si in principiile de baza 
● Puterea  privirii: 7 exerciții practice pentru a dezvolta magnetismul și fascinația 
● Magnetismul si automagnetismul; pregatirea prin  3 exercitii. 
● The man in the mirror: exercitiul din oglinda 
● Secventa  fascinativa (Presenta - IAO) 
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● Ochiul drept si ochiul stang 
● Metode secrete de la diversi fascinatori de succes.  
● “Regresie fascinativa”, Regresie instantanee utilizând privirea. 
● Lux Vacuum pentru  tratamentul si  elaborarea  momentelor  traumatice 
● Gypsy Hypnosis 
● Protocolul final cu ritualul hipnotismul ochiului. 

 
Faza IV, Baza  
HIC ET NUNC (Aici si Acum) 
 
Pentru a lucra în lumea nonverbală este necesar să știm cum să creăm un vid mental. Taci 
pentru a asculta tăcerea. A 3-a faza este un pas  foarte important în dezvoltarea 
mesmerismului și ascultarea inductiei și a vocii interioare și oprirea intentionata a dialogului 
interior. A fi în „Aici și acum”.  
Acestea se realizeaza prin prezenta unui sistem organic care, comparativ cu alte sisteme de 
gandire, poate fi definit “creativ” ori “trezire” și printr-o abordare globală care se învârte în 
jurul conceptului de reintegrare a “homo totus” (omul global). 
 
Ce inveti in Faza 4: 
 

● Introducerea  stării de prezenta 
● Timpul linear, timpul cuantic 
● Exerciții de baza pentru a  dezvolta  magnetismul personal in starea de prezenta 
● Dezvoltarea vocii magnetice 
● Corpul traieste in prezent - Introducerea în Morfofizionomie 
● Masajul magnetic. Aceasta este și o tehnica de intinerire.  
● Integrarea interna  de  tetraktys 
● Chintesenta si balansarea  a celor  4 elemente 
● Două  niveluri de energie 
● Quantum extreme: aducerea împreună a elementelor opuse  
● Introducerea in hipnoza nonverbala   
● Protocolul final cu ritualul solar si lunar. 

 
 
PROFESOR: 
Ester Patricia Ceresa 
 
DATA: 
25-29 August 2021 
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LOCATIE: 
Bacău, România 
 
ORAR ZILNIC: 
10:30 - 15:30 
OFERTA DE INSCRIERE “EARLY BIRDS”: 
 
€1620 in loc de €2100 pana la data de 7 iunie 2021 
 
Depozit: €420 
Restul de plata: €1200,00 25 august 2021 (prima zi de curs) 
 
 
 
 
MODALITATE DE PLATA: 
Transfer bancar, PayPal e TransferWise  (fara comision) 
 
Contul pentru transfer bancar: 
Mediolanum 
IBAN: IT14N0306234210000001458481  
BIC SWIFT MEDBITMMXXX 
Destinatar: Ester Patricia Ceresa 
Cauzal: deposito Corso di Formazione  
 
PayPal 
paypal.me/ EsterPatriciaCeresa 
Cauzal: deposito Corso di Formazione 
 
TranferWise 
TransferWise Europe SA 

Avenue Marnix 13-17 Brussels 1000 Belgium 

IBAN BE17 9671 1078 9221 

BIC SWIFT TRWIBEB1XXX 

Destinatar:  Ester Patricia Ceresa 
Cauzal: deposito Corso di Formazione 
 
În timpul cursului voi demonstra unele tehnici  avansate și super avansate de supraviețuire. 
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POSIBIL IN VIITOR 3 ZILE INTERMEDIATE și 3 ZILE ADVANCED 
 
PROTOCOL  SPECIFIC AL  MAGNETISMULUI. HIPNOZA NONVERBALA ȘI  
PROFILAREA UMANĂ. 
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