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Introducere 

Am realizat acest material de aplicaţii practice pentru că, 

pe parcursul vieţii, am observat ceva foarte important. 

Oamenii sunt foarte entuziasmaţi atunci când îşi 

cumpără o carte nouă, o răsfoiesc, o analizează, apoi se 

pun să o citească pe nerăsuflate. 

Se simt mai motivaţi şi mai încrezători în propria 

persoană şi mai apoi, dar nu obligatoriu, le împărtăşeşte 

şi altora ideile importante pe care le-au descoperit, iar 

după, aruncă liniştiţi cartea în bibliotecă. 

De cele mai multe ori acesta este “traseul” pe care o carte 

nouă îl are. 

Câteva informaţii noi şi o experienţă tare plăcută. 

Adevărată valoare a unei cărţi nu depinde atât de mult 

mulţimea informaţiilor oferite, ci de modul în care aplici 

tot ceea ce găseşti în acea carte. 



O carte are puterea de a-ţi schimba cu adevărat viaţa şi 

nu doar prin acumularea noţiunilor teoretice, ci prin 

aplicarea în viaţa ta a celor mai importante lucruri 

prezente într-o carte. 

Oamenii citesc şi sunt tare motivaţi pe parcursul lecturii, 

dar majoritatea nu aplică informaţiile prezentate. 

Pentru că am vrut să evit acest lucru, m-am gândit să 

dau naştere acestui material de aplicaţii practice prin 

care poţi consolida mai bine informaţiile primite în carte 

şi poţi aplica în viaţa ta exerciţii care te ajută să obţii mai 

rapid rezultatele pe care le doreşti. 

Când oamenii aud de aplicaţii practice, majoritatea 

consideră că au foarte mult de muncă, de scris şi de 

rezolvat şi cumva sunt nemulţumiţi de acest lucru. 

Din punctul meu de vedere, consider că toată această 

“muncă” este aventura pe care ai nevoie să o faci pentru 

că tu să devii o persoană cu mult mai bună, mai 

dezvoltată şi mai pregătită să primeşti în viaţa ta 

experienţe mai plăcute şi mai intense ce te vor ajuta să 

simţi cu adevărat că trăieşti. 

Imaginează-ţi că toată această creştere nu este altceva 

decât pornirea spre descoperirea potenţialului tău, spre 

scoaterea la lumina a comorii tale interioare, spre 



descoperirea, dezvoltarea şi valorificarea aurului din 

interiorul tău. 

Stă în puterea ta să îţi îmbunătăţeşti fiecare aspect al 

vieţii tale prin aplicarea acestor exerciţii şi vei vedea că 

vei fi din ce în ce mai bun pe măsură ce realizezi fiecare 

exerciţiu. 

Iluminarea ta şi îmbunătăţirea vieţii tale contribuie la 

îmbunătăţirea societăţii în care trăieşti pentru că tu, prin 

puterea propriului exemplu, poţi aduce o schimbare 

majoră în lumea în care trăieşti. 

Nu îmi rămâne decât să îţi urez spor la treabă şi drum 

bun spre descoperirea comorii tale interioare. 
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Daca iti doresti sa vezi mai multe detalii sau sa cumperi acest 

caiet, apasa pe link-ul de mai jos: 

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

potential/ 
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