
LASERMIND Portabil MAX

Instructiuni de instalare si activare

Daca ati achizitionat varianta pe CD, dupa introducerea CD-ului in unitatea optica, instalarea 
va porni automat.

Daca ati descarcat programul de pe internet, porniti instalarea prin dublu click pe fisierul 
descarcat.

Daca ati descarcat o arhiva in format zip, dezarhivati mai intai inainte de instalare. 

Pentru activare porniti programul si introduceti in campurile special destinate urmatoarele 
informatii de sus in jos astfel: 

1) Cu copy/paste integral seria de 16 caractere primita prin e-mail sau vizibila pe 
interiorul carcasei CD-ului;

2) Numele dumneavoastra;
3) Adresa dumneavoastra de e-mail.
4) Apasati butonul "Activare"



Aceasta modalitate de activare descrisa mai sus functioneaza numai daca aveti conexiune 
internet la calculatorul unde ati instalat programul. 

Daca nu aveti conexiune internet la calculatorul unde ati instalat programul, dupa apasarea 
butonului “Activare” va aparea automat mesajul:

Puteti obtine manual codul de activare intrand pe pagina noastra de la adresa

http://www.laser-mind.com/activare/  de la un alt calculator cu conexiune internet. 

Pentru aceasta va trebui sa aveti notate pe hartie sau intr-un fisier doua coduri: 

 cel de 16 caractere primit prin e-mail la cumparare (sau exitent pe carcasa CD-ului)
 si codul numit "seria calculatorului" care apare automat in program dupa instalare. 

Dupa ce obtineti codul de activare, trebuie sa il introduceti manual in program, impreuna cu 
seria de 16 caractere, numele si adresa dvs. de e-mail, dupa care trebuie sa apasati butonul 
“Activare manuala”. 

Codul de activare va aparea pe pagina de internet dupa urmarea instructiunilor si va fi primit 
si prin e-mail la adresa pe care ati introdus-o in pagina respectiva de web.

In cazul in care nu aveti deloc acces la o conexiune de internet, puteti trimite cele doua 
coduri prin SMS la numarul de telefon 0720.596.540 urmand sa primiti codul de activare tot prin 
SMS.

Programul functioneaza pe un singur calculator.

Atentie ! Greseli frecvente la activare:

- NU introduceti seriile din imaginea de mai sus ci pe ale dumneavoastra. Aceasta 
imagine este doar un exemplu

- La rubrica "Seria calculatorului" din pagina de activare nu introduceti seria placii de baza 
sau alte serii pe care le gasiti scrise pe calculator ci seria care apare in interiorul programului 
LASERMIND Portabil cand il instalati, asa cum se vede in imaginea de exemplu de mai sus. Seria 



calculatorului este unica pentru fiecare calculator si nu se poate modifica ci doar copia cu 
copy/paste.

Activarile prin SMS se fac de luni pana vineri intre orele 9-17. Raspunsul va fi primit in cel 
mult 24 de ore in timpul zilelor lucratoare.

Instructiuni de utilizare

1. Se selecteaza melodia dorita ca fundal apasand butonul "Selecteaza fisier" din dreptul campului
"Fisier mp3 sursa".
2. Se selecteaza pe rand fisierele cu sugestiile audio in format wav apasand butonul "Adauga 
fisiere" din dreptul campului "Fisiere wav sursa".
3. Se alege viteza de derulare deplasand butonul "Viteza de derulare wav" sau scriind direct 
valoarea intre 1 si 10 in campul corespunzator din dreapta butonului.
4. Se alege volumul la care se va auzi dupa mixare fisierul cu sugestiile subliminale deplasand 
butonul "Volum wav repetat" sau scriind direct valoarea intre 1 si 100 in dreapta butonului.
5. Se alege tipul mixarii dintre cele doua variante posibile facand click pe bifa de selectie 
corespunzatoare:

Concatenate - aceasta alegere va face ca fisierele wav din lista sa fie alipite unul dupa 
celalalt in procesul de mixare.

Suprapuse - aceasta alegere va face ca fisierele wav din lista sa fie suprapuse si 
redate/mixate simultan. Avantajul acestei variante este cresterea numarului de repetari wav pe 
unitatea de timp.

Rezultatul oricarei alegeri de mai sus va fi apoi comprimat la viteza aleasa, multiplicat si apoi 
alipit cap la cap de cate ori este necesar pentru a acoperi toata lungimea melodiei mp3.

6. Pentru a asculta de proba rezultatul se poate apasa butonul "Play"
7. Pentru a finaliza operatia de mixare apasati butonul "Salvare" si alegeti calea unde fisierul 
rezultat va fi salvat. Numele implicit al fisierului rezultat este compus din numele concatenate ale 
celor doua fisiere sursa dar poate fi modificat dupa preferinte inainte de salvare.

Operatia de conversie poate dura cateva minute pentru fisiere mai mari.

Fisierele wav cu sugestiile audio ce vor fi facute subliminale se pot realiza utilizand 
programul "Sound Reocrder" al Windows XP de exemplu din 



Start>All Programs>Accessories>Entertainment>Sound Recorder 

folosind un microfon conectat la calculator, sau folosind un reportofon digital independent cu 
conectare prin USB.

In cazul unor sisteme de operare s-a observat ca recorderul nu poate realiza fisiere wav. 
Pentru aceasta situatie va recomandam descarcarea unui program gratuit de pe internet care 
permite realizarea de fisiere wav: http://audacity.googlecode.com/files/audacity-win-1.2.6.exe

Este posibil ca in cazul unor fisiere audio foarte mari sa apara mesajul de eroare "Out of 
memory" daca este depasita capacitatea memoriei RAM disponibile in timpul procesarii. Puteti sa 
adaugati memorie RAM suplimentara la calculator sau puteti utiliza fisiere mai mici.

Pentru versiunile Pico sau Light, se poate realiza trecerea la o versiune superioara achizitionand un
cod de licenta adecvat si apasand butonul  "Despre" si apoi butonul "Upgrade".

Reguli de realizare a mesajelor subliminale pozitive

1) Mesajele trebuie sa fie cat mai scurte si clare, daca e posibil formate din maxim doua cuvinte
din care unul sa fie verb, sau propozitii scurte.

2) Sa contina cuvinte sugestive si cu semnificatie pozitiva. Cuvintele cu semnificatii neplacute,
negative nu au ce cauta in textul sugestiilor. De exemplu nu se va folosi o afirmatie de genul
“ am eliminat  oboseala” ci in loc de aceasta e recomandat “sunt foarte  odihnit”, deoarece
negatiile s-a aobservat experimental ca provoaca respingerea totala a mesajului de catre
subconstient  iar  cuvintele  ce  denumesc  stari  neplacute  creeaza  efecte  neplacute
corespunzatoare prin rezonanta.

Un alt exemplu foarte important de cum NU trebie realizate aceste mesaje in cazul tratarii
bolilor  sau a unor stari  negative:  NU SE VOR FOLOSI DENUMIRI ALE BOLILOR in mesaj
deoarece acestea vor pune subconstientul automat in rezonanta cu starea specifica acelei boli.
Se vor folosi afirmatii pozitive referitoare la sanantea zonelor afectate de boala.

3) Nu se vor folosi negatii in cadrul afirmatiilor; se vor folosi intotdeauna afirmatii. De exemplu
nu se va folosi formula “Nu mai fumez” ci in loc de acesta e recomandat “Am renuntat la
fumat”.

4) Se vor folosi sugestii care au probabilitate reala sa se indeplineasca intr-un timp acceptabil,
facand apel  la ratiune, realism si  bun simt.   De exemplu,  o afirmatie de genul  “Am in cont
100.000 de miliarde de dolari” este nerealista si probabil imposibil  de realizat pentru bugetul
multor  state  din  lume,  cu  atat  mai  greu  pentru  o  persoana.  Din  punct  de  vedere  teoretic,
probabilitatea  de  a  realiza  acest  lucru  este  infima.  Cu  asemenea  sugestii  dirijam  puterea
subconstientului nostru catre actiuni cu consum mare de energie al caror rezultat se va lasa
foarte  mult  asteptat,  probabil  mult  peste  durata  unei  vieti  de  om.  Subconstientul  nostru
actioneaza ca un software  care lucreaza in “backgroud” si  incerca sa execute cat mai  bine
comenzile pe care i le dam, folosindu-se de bagajul informational si energetic de care dispune.
De aceea este recomandat sa ii dam comenzi rezonabile pe care sa le poata rezolva si sa nu
irosim puterea ce calcul  si  interconexiune a acestui  “software”  cu comenzi  dincolo de limita
bunului simt. Acest consum inutil de energie ar putea afecta realizarea celorlalte comenzi mult
mai usor de realizat. Ideea ca “Un lucru mic, realizat la timpul lui poate fi mai util, eficient si
placut decat un lucru mare realizat cu intarziere” merita considerata. De exemplu, un cadou cu



valoare simbolica ar putea sa fie mult mai placut in momentul prezent, decat promisiunea unui
cadou consistent intr-un viitor indepartat.

5) Este mult mai productiv sa fie "materializate" obicete concrete decat abstracte. De exemplu,
in loc sa cerem subconstientului sume foarte mari de bani, banii fiind ceva destul de abstract, e
mai indicat sa solicitam sume mai mici  de bani care sunt mai usor de obtinut si,  in paralel,
obiecte pe care am dori sa le cumparam cu sumele mari de bani pe care le solicitam initial. In
acest fel  punem la lucru mintea constienta si imaginatia creatoare pentru realizarea listei cu
aceste obiecte, in acest mod avand sanse sporite sa obtinem rezultatele dorite.

6) Este recomandat sa lucram mai mult  pentru imbunatatirea aspectelor spirituale si  apoi si
aspectele materiale ale vietii se vor imbunatati gradat chiar fara sa operam direct asupra lor. De
exemplu amplificarea generozitatii va face sa apara prosperitatea, amplificarea capacitatii de a
oferi iubire va duce la o mai buna integrare sociala, familiala si in cuplu, etc.

Mai jos sunt cateva exemple de mesaje ce pot fi folosite subliminal pe diverse subiecte de 
interes general:

1 Succes financiar 

1 Obtin succes financiar imediat in orice afacere.
2 Atrag succesul financiar.
3 Am in cont suma de xxxxxxxx .
4 Accept ideea ca de acum am succes financiar urias.
5 Imi plasez investiile in cele mai profitabile afaceri.
6 Cheltuiesc numai strictul necesar.
7 Imi planific cu intelepciune cheltuielile zilnice si de perspectiva.
8 Imi platesc toate facturile la timp.
9 Cumpar ceea ce am nevoie la cel mai mic pret posibil.

2 Gasirea partenerului ideal

1 Prin gandire si comportament pozitiv atrag partenerul(a) ideal pentru 
mine.

2 Fructific la maxim ocaziile in care iau contact cu parteneri potriviti.
3 Identific imediat persoana care ar putea fi potrivita pentru mine.
4 Inspir o atractie irezistibila peroanelor de sex opus.
5 Fac tot ceea ce e necesar sa-mi amplific masculinitatea (feminitatea)
6 Caut, asimilez si pun in practica informatii despre cum cum pot deveni 

barbatul (femeia) ideala.
7 Am incredere uriasa in capacitea mea de a avea o relatie fericita.

3 Dezvoltarea simtului umorului - buna dispozitie

1 Radiez buna dispozitie ca un soare.
2 Numai la auzirea numelui sau vocii mele, cei care ma cunosc se 

lumineaza de voiosie.
3 Sunt spontan si fac glume pline umor care binedispun orice interlocutor.
4 Pot face o persoana sa rada ore intregi incontinuu.
5 Pot face sa se tavaleasca de ras chiar pe cel mai morocanos om din 

lume.
6 Starea mea de veselie irezistibila lumineaza vietile celor care ma 

cunosc.



7 Sunt deschis si receptiv la umorul si veselia celor din jurul meu.

4 Amplificarea afectivitatii

1 Primesc cu deschidere dragostea oamenilor.
2 Ofer dragostea mea cu spontaneitate oamenilor.
3 Imi iubesc aproapele ca pe mine insumi.
4 Ma iubesc, inteleg si accept asa cum sunt.
5 Iubesc tot ceea ce este frumos.
6 Imi iubesc familia.
7 Iubesc natura.
8 Iubesc animalele.
9 Am o relatie de dragoste minunata cu ............ (numele persoanei)

5 Armonizare fizica (barbati)

1 Am greutatea .... Kg (numarul de kilograme ideal pentru 
inaltimea/sexul/varsta dvs).

2 Abdomenul meu este plat, musculos si bine definit.
3 Am un corp musculos si atletic.
4 Bratele mele sunt musculoase, frumoase, puternice si pline de energie.
5 Toate depunerile de grasime inutile de pe corpul meu au disparut.
6 Spatele meu este drept si atletic.
7 Pieptul meu este musculos si bombat radiind sanatate si vitalitate.
8 Picioarele mele sunt bine definite si pline de energie.

6 Revitalizare 

1 Sunt plin de energie fizica.
2 Randamentul energetic din interiorul organismului meu este urias.
3 Sunt vioi.
4 Am apetit pentru miscare si exercitii fizice.

7 Succes profesional

1 Am realizari profesionale excelente (specifica concret o realizare prof 
dorita)

2 Sunt apreciat de superiori si de colegi pentru rezultatele de succes la 
serviciu.

8 Trezirea si amplificarea calitatilor de conducator 

1 Am o capacitate uriasa de a conduce subordonatii catre succes.
2 Sunt un conducator exemplu demn de urmat.
3 Pun in aplicare cu succes toate strategiile de conducere invatate.

9 Succes la examene

1 Am luat examenul ...............  cu nota 10.
2 Memoria si inteligenta mea functioneaza la randament maxim.

10 Incredere uriasa in fortele proprii



1 Am o incredere totala in fortele proprii.
2 Realizez cu succes orice lucru bun imi propun.

11 Eliminarea stresului

1 Sunt o persoana calma si relaxata.
2 Respir profund si regulat.

12 Eliminarea fumatului

1 Orice interes al meu pentru fumat a disparut.
2 Ma simt excelent fara sa fumez.
3 Organismul meu este profund regenerat ca urmare a lipsei fumatului.

13 Organizarea imbunatatita a vietii zilnice

1 Imi organizez activitatile zilnice perfect ca un bun manager al resurselor 
personale.

14 Echilibrare psihica

1 Sunt o persoana cu un echilibru psihic foarte stabil.
2 Imi mentin cu usurinta echilibrul si tonusul psihic benefic in orice situatie.
3 Sunt calm si linistit  in fata oricaror situatii.

15 Performante sportive

1 Sunt capabil sa ating performante de succes in sport.
2 Am depasit toate recordurile in activitatea mea sportiva.
3 Inving plin de succes pe toti competitorii mei.
4 Forta si agilitatea mea sunt uriase.
5 Radiez prin toata fiinta mea starea de invingator.

16 Protectie impotriva sugestiilor negative

1 Sunt receptiv doar la sugestii pozitive.

17 Vindecare de o posibila afectiune
1 Organul ..... este in perfecta stare de functionare.
2 Gandirea mea pozitiva a pus toate sistemele de aparare si regenerare 

ale organismului in actiune la nivel optim.
3 Sunt perfect sanatos din toate punctele de vedere.

18 Programarea somnului si a viselor
1 Ma incarc cu o energie uriasa si binefacatoare in timpul somnului.
2 Visele mele sunt frumoase, pline de inspiratie si regeneratoare.

19 Alimentatie sanatoasa

1 Ma hranesc cu cele mai sanatoase alimente.



2 Mananc la ore fixe stiind ca acest lucru face ca organismul meu sa 
functioneze mult mai bine.

3 Mananc suficient la fiecare masa.
4 Mestec foarte bine alimentele stiind ca asta imi aduce o digestie 

sanatoasa si un surplus de energie.
5 Consum alimente la temperatura optima stiind ca astfel imi protejez 

dantura si intreg aparatul digestiv.
6 Ma concentrez sa absorb energia din macare in timp ce manac.

20 Amplificarea dinamismului

1 Dorm numai atat cat este strict necesar pentru a ma putea regenera.
2 Ma inviorez imediat cu apa pe obraji daca e necesar.
3 Dimineata ma trezesc usor si incep imediat activitatile de inviorare si 

curatire.
4 Sunt o persoana activa care isi indeplineste programul cu maxim de 

dinamism si eficienta.

21 Amplificarea inteligentei

1 Am acces instantaneu la "baza de date" a inteligentei planetare.
2 Pot sa imi mentin concentrarea mentala intensa asupra oricarui subiect 

ore intregi.

22 Imbunatatirea memoriei

1 Sunt capabil sa retin instantaneu si fara efort orice informatie imi este 
sau imi va fi necesara.

23 Imbunatatirea atentiei

1 Sunt foarte atent la tot ceea ce fac.

24 Realizarea practica a sugestiilor din acest program

1 Gasesc cele mai inspirate modalitati de aplicare a sugestiilor subliminale
din acest program.

2 Voi folosi numai metode benefice si corecte pentru realizarea 
obiectivelor propuse.

Atunci cand realizati mesaje subliminale va rugam sa cereti sfatul unei persoane cu 
experienta pentru a fi siguri ca mesajul este corect realizat.



Va dorim succes si indeplinirea tuturor dorintelor pozitive !


