
Fragment gratuit din cartea:  

„Semintele unei vieti traite la adevaratul potential”  

Florin Iacob 

 

15. Cum îţi pui piedici zi de zi 

 

Păşim pe această lume plângând, spre fericirea celor ce 

ne întâmpină. 

Cu timpul creştem şi intrăm într-un alt capitol al vieţii 

noastre şi anume copilăria. 

Uneori stau şi privesc în urmă asupra lucrurilor pe care 

le-am trăit în vremea aceea şi simt cum emoţii puternice 

îmi cuprind întregul corp. 

Copilăria a fost o perioadă plăcută, în care ştiam în 

permanenţă ca urmează încă o zi în care micul Florin 

avea încă o zi fericită alături de acei copii din curtea 

blocului. 

Cu siguranţă îţi aminteşti şi tu de vremea copilăriei tale, 

o perioadă în care totul era posibil şi singura problemă 

era alegerea unei jucării sau a jocurilor ce urmau să îţi 

ocupe întreaga zi. 



Era o perioadă importanta în care fericirea ţi se citea pe 

buze şi chipul tău luminat le aducea bucurii celor ce te 

trăgeau de obraji spunându-ţi cât de minunat eşti. 

Sunt sigur că îţi aminteşti de acea perioadă şi ştii exact la 

ce mă refer. 

Copilăria este capitolul cel mai frumos din viaţa ta, dar 

şi îmbarcarea către viaţa ce urmează să o ai şi către 

lucrurile cu adevărat importante pe care le ai de trăit. 

Ce e foarte important este faptul că, pe măsură ce ai 

crescut ai început să arunci toate acele bogaţii din barcă 

vieţii tale şi ai uitat să te bucuri de viaţă pe care o ai în 

prezent. 

Porneşti în călătoria vieţii la vârste fragede şi în loc să 

înveţi cum să fii fericit, cum să te bucuri mai mult, cum 

să îi înţelegi pe ceilalţi şi să îi ajuţi când aceştia au mare 

nevoie de tine, cum să formezi relaţii de durată şi 

importante pentru bunăstarea şi evoluţia ta, cum să te 

bucuri mai mult de fiecare clipă trecută, ajungi să îţi 

încarci sufletul de probleme, de remuşcări, de regrete şi 

astfel îţi pătezi haina cea mai de preţ pe care o ai şi 

anume viaţa ta. 

De ce oare ai uitat misiunea ta? 

De ce oare nu te ajuţi mai mult şi nu îţi dai voie să fii fericit? 



De ce nu priveşti mai atent în jurul tău şi nu observi toată 

bogăţia ce te înconjoară? 

De ce nu te observi aşa cum eşti şi nu îţi dai voie să trăieşti cu 

adevărat? 

Eşti un om bogat ce are în el forţa şi resursele necesare să 

îşi îndrepte viaţa în direcţia dorită, dar pentru asta ai 

nevoie de curaj. 

De ce nu îţi dai voie să trăieşti cu adevărat? 

De ce pierzi şanse importante ce poate nu se întorc niciodată? 

Dacă ai sta o clipă şi te-ai gândi mai bine, ai observa că 

plângându-te permanent de lucrurile pe care nu le ai, îţi 

scapă din privire lucrurile pe care deja le ai şi care te pot 

ajuta mai mult decât îţi imaginezi. 

Îţi poţi schimba sigur starea de spirit şi îţi poţi şterge 

lacrima caldă de pe chipul tău drag cu un zâmbet, un 

zâmbet din inima ta curata şi bună. 

În loc să fii cel mai bun prieten al tău, să îţi oferi tot ce ai 

nevoie îndreptându-ţi viaţa în direcţia dorită, alegi să fii 

cel mai aprig duşman şi îţi pui piedici la fiecare pas pe 

care îl faci. 

Conform unui studiu realizat în Statele Unite mai mult 

de 70% dintre oameni nu îşi dau voie să trăiască fericiţi 



şi nu îşi descoperă puterea lor interioară şi astfel ajung 

să trăiască nefericiţi. 

Ştiu că oamenii din jurul tău nu te susţin, nu cred în tine 

şi nu îţi dau nici o şansă, bombardându-te mereu cu 

pesimismul lor şi cu gândurile lor negative despre 

oameni şi despre viaţa, dar acum vreau să mă asculţi pe 

mine, cel ce îţi scrie aceste rânduri, cel ce crede în tine şi 

te ajută să descoperi acele daruri importante, ce te fac 

unic şi binecuvântat. 

Dumnezeu îţi oferă greutăţi pentru că te vrea mai 

puternic şi te rog să nu uiţi asta. 

Îşi doreşte să îţi simplifici viaţa, să fii un om puternic 

asemeni stabilopodului de pe mare ce rămâne neclintit 

în bătaia puternică a fiecărui val. 

De ce nu îţi dai voie să te cunoşti mai bine, să îţi vezi 

strălucirea din sufletul tău? 

Ai răbdare cu tine şi decide că acum să devii singurul 

responsabil pentru tot ceea ce îţi doreşti şi dă viaţa 

visurilor tale. 

Totul este posibil şi chiar şi acele lucruri ce par a fi 

imposibile tot apar oameni ce le realizează. 



De ce nu vrei tu să realizezi ceea ce pare imposibil pentru 

alţii? 

Nu ai nevoie de nimic mai mult decât ai în prezent. 

Eşti bine aşa cum eşti! 

Dă-ţi voie să citeşti mai mult, să afli mai multe lucruri 

despre tine şi doar aşa îţi vei vedea lumina din interiorul 

tău. 

Nu căuta comori în exterior pentru că ele îţi asigură 

bucuria de moment. 

Caută lucrurile importante în interiorul tău şi vei 

cunoaşte fericirea de durată. 

Încetează să mai fii o victimă şi dă-ţi voie să trăieşti cu 

adevărat. 

Uită de acele tipare standard şi moduri ideale de viaţă, ci 

pur şi simplu fii tu şi toate lucrurile din jurul tău vor 

prinde culoare. 

Credeam că am nevoie de o mulţime de lucruri pentru a 

putea cunoaşte fericirea, dar nu am observat niciodată că 

fericirea îmi era alături de atâta timp. 

Nu mi-am dat voie să trăiesc până acum ceva timp. 



Nu m-am decis să devin responsabil şi să fiu un 

campion şi nu o victimă şi am pierdut timp, oportunităţi 

şi am suferit enorm până am înţeles. 

Acum m-am cunoscut cu adevărat şi m-am acceptat aşa 

cum sunt, imperfect, dar gata să am viaţa pe care mi-o 

doresc şi rezultate pozitive am în fiecare zi. 

Ce vreau să te rog este să nu uiţi niciodată de omul care 

eşti cu adevărat, iar dacă până acum nu te-ai cunoscut cu 

adevărat, Acum este momentul să faci primul pas în 

direcţia asta. 

Cel mai mic pas pe care îl ai de făcut, dar cel mai 

important este acela în care te îndemn chiar acum să îţi 

propui să te cunoşti mai bine şi să începi să citeşti mai 

multe lucruri despre tine. 

Scapă din mâinile altora şi dă-ţi voie să fii tu! 

Îţi garantez că vei avea tot ce îţi doreşti mai devreme sau 

mai târziu. 

Nu uita că vocile false din jurul tău contează mai puţin. 

Vocea ta interioară este ghidul potrivit în viaţa minunată 

ce începe chiar de acum! 



Îţi mulţumesc şi chiar dacă nu ai oameni ce cred în tine 

şi te ajută, vreau să îţi spun că nu eşti singur, ci mă ai pe 

mine. 

Sunt omul care crede în tine, te ajută şi îţi dă energia 

necesară, te sprijină şi încurajează pentru a-ţi cunoaşte 

puterea interioară şi a accesa viaţa pe care ţi-o doreşti. 

Mergi înainte când toţi aşteaptă să renunţi! 

Viaţa frumoasă abia acum începe! 

Îţi mulţumesc om minunat! 

 

Fragment gratuit din cartea:  

„Semintele unei vieti traite la adevaratul potential”  

Florin Iacob 

 

Daca iti doresti sa vezi detalii sau sa cumperi aceasta carte  

acceseaza link-ul de mai jos: 

http://depasestelimitele.com/blog/pachet-adevaratul-

potential/ 
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