
Fragment gratuit din cartea:  

„Semintele unei vieti traite la adevaratul potential”  

Florin Iacob 

 

Introducere 

 

Te-ai trezit de dimineaţă speriat pentru că ai avut în 

noaptea ce tocmai a trecut un vis foarte ciudat. 

Se făcea că erai într-o zonă în care totul era necunoscut şi 

în apropierea ta erau oameni care plângeau, se văicăreau 

şi ţipau cât puteau ei de tare ca cineva să vină să îi ajute. 

Te uitai în jur şi vedeai că nu sunt reale pericole pentru 

că nu vedeai absolut nimic ce putea să îi sperie pe cei din 

jurul tău, dar totuşi ei nu încetau să se simtă aşa. 

Totul era trist şi vedeai oameni care îşi plângeau de milă, 

oameni speriaţi pe care frica şi suferinţa îi 

îngenunchease, oameni ce şi-au pierdut speranţa că viaţa 

mai poate să le zâmbească. 

Vedeai în jurul tău numai lacrimi şi erau oameni de 

toate vârstele ce alcătuiau acest cadru foarte trist. 



Păşeai cu mare grijă astfel încât să nu calci pe cineva în 

drumul tău şi pe măsură ce mergeai descopereai şi mai 

multă suferinţă. 

Întâlneai oameni care alcătuiau anumite grupuri şi se 

încurajau unii pe alţii să sufere. 

Vedeai oameni cu răni fizice tot mai apăsătoare, iar spre 

surprinderea ta vedeai şi oameni care batjocoreau alţi 

oameni. 

Pe măsură ce înaintai, vedeai şi oameni care se 

comportau asemeni unor oameni nebuni care plângeau 

şi nu puteau să oprească mulţimea gândurilor negative 

pe care le aveau şi toţi aveau un comportament extrem 

de ciudat, unul în care ei nu mai aveau nici un control 

pentru că suferinţa şi îngrijorarea pusese de mult timp 

stăpânire pe ei. 

Era frig şi mult întuneric şi abia dacă zăreai mai încolo 

de câţiva paşi. 

Era un peisaj extrem de trist şi tot acest cadru apăsa greu 

pe sufletul tău. 

Vedeai cum oamenii îşi bat joc de alţi oameni, cum unii 

îi chinuie pe alţii şi rămâneai surprins de cât de multă 

durere există, dar şi de lipsa de putere pe care o aveau 

oamenii. 



Vedeai cum frica îi paraliza pe mulţi dintre ei şi cum îi 

ţinea departe de a face orice mişcare. 

Pe măsură ce mergeai, îţi dădeai seama că puterile te 

cam lăsă şi în zgomotul asurzitor al celorlalţi parcă 

începeai să pierzi curajul cu care intraseşi atunci când 

păşisei în acest cadru. 

Te uitai cu uimire la oameni şi nu îţi venea să crezi cât 

de multă deznădejde li se arătau pe chip. 

În tot acest cadru, aveai surprinderea să descoperi şi 

oameni cunoscuţi care sufereau, care erau legaţi de 

propriile slăbiciuni şi vedeai cum frica şi lipsa de acţiune 

îi ţinea captivi într-o anumită zonă. 

Simţeai cum picioarele ţi se înmuiau şi inima începea să 

îţi bată cu putere atunci când observai că în acel loc erau 

tot mai multe persoane drage ce acum erau prinse în 

acest cadru înfricoşător. 

Lipsit de putere, mai faci un pas şi apoi te prăbuşeşti la 

pământ şi dintr-o dată totul se stinge în mintea ta şi o 

linişte profundă te cuprinde. 

Credeai că ai murit şi că viaţa ta s-a sfârşit pentru 

totdeauna. 



Nu mai vedeai nimic, nu mai auzeai nimic şi parcă toată 

greutatea pe care o simţeai anterior te părăsise. 

Acum erai la pământ, dar complet nou, cu mult mai 

conştient şi te simţeai uşurat. 

Grăbit, te ridici şi observi că ai mai multă putere şi vezi 

cum o lumină interioară se aprinde. 

Observi cum lumina este tot mai puternică şi este 

capabilă să îţi lumineze drumul atât în faţă cât şi în 

spate. 

Uimit de noua formă pe care o avea corpul tău, dar şi de 

senzaţia de uşurare şi de putere, observi că în mâinile 

tale ai câteva seminţe foarte strălucitoare ce se aseamănă 

cu aurul. 

Numai privindu-le, constaţi că te încarci cu şi mai multă 

energie şi putere şi realizezi cât de importante sunt 

seminţele pe care le-ai dobândit acum, seminţe ale 

adevăratului potenţial. 

Dintr-o dată observi cum eşti complet nou, cum mintea 

parcă s-a oprit din hrănirea gândurilor negative, cum 

liniştea te cuprinde şi o stare profundă de libertate şi de 

fericire te cuprinde. 



E atât de multă linişte în interiorul tău încât îţi auzi 

bătăile inimii şi eşti conştient de fiecare respiraţie pe care 

o ai. 

Purtând aceste seminţe în mână, observi că viaţa ta arată 

complet altfel, că tu te-ai transformat, că ai mai multă 

putere şi încredere şi acum eşti strălucitor, ca un far ce 

luminează în întuneric şi îi poate lumina şi pe ceilalţi. 

Cu o imensă bucurie în suflet, te întorci din nou în locul 

în care ai fost mai devreme şi vezi cum oamenii sunt 

complet diferiţi. 

Nu mai e pic de suferinţă şi oamenii strălucesc, 

luminează şi fiecare este bun cu celălalt. 

Mai mult de atât, îi vezi pe cei dragi cât sunt de fericiţi şi 

cum îşi manifestă bucuria şi transformarea de care au 

avut parte şi acum îţi dai seama că şi ei au în mâna 

seminţe ale puterii şi ale adevăratului potenţial.  

Fericit de noul cadru, dar şi de faptul că oamenii din 

jurul tău au reuşit să fie cu adevărat bine văzându-te pe 

tine cât de multă lumină interioară ai dobândit şi te-ai 

transformat, îţi propui să păstrezi cât de mult poţi 

această stare şi să mergi în căutarea mai multor seminţe 

ale adevăratului potenţial. 



Te trezeşti plăcut în dimineaţa asta şi realizezi că totul s-

a schimbat în viaţa ta şi asta pentru că ai plantat seminţe 

ale fericirii şi ale bunătăţii în interiorul tău. 

Cartea de faţă are menirea de a te face conştient de 

această puterea ce se afla în interiorul tău şi capacitatea 

de a te elibera din capcana suferinţei în care tot mai 

mulţi oameni au ales să îşi trăiască viaţa. 

Cartea are puterea de a te scoate din cadrul iniţial în care 

ai pătruns la începutul visului, un cadru în care frică şi 

suferinţa erau definitorii şi apoi să te ajută să aprinzi 

lumina din interiorul tău, o lumină ce va îndruma şi 

lumina şi pe cei dragi sufletului tău. 

Este planul de acţiune prin care te poţi elibera din 

capcana unei vieţi trăite în suferinţă, într-un adevărat 

erou ce învaţă să trăiască din nou şi să rescrie povestea 

fericită a vieţii lui. 

Cartea în sine este şi acceptul personal de a plantă în 

subconştientul tău cele mai roditoare şi alese 49 de 

seminţe, acele idei ce vor da naştere unor noi obiceiuri şi 

comportamente care îţi vor transforma viaţa. 

Explicate într-un mod atât de simplu, seminţele vor avea 

puterea de a da naştere unor adevărate transformări în 

viaţa ta şi totul va prinde o nouă înfăţişare. 



Pentru că nici o sămânţă nu poate da roade atâta timp 

cât nu este îngrijită, am ales să îţi vin în ajutor cu un 

material practic al acestei cărţi, ce este format din 

aplicaţii practice şi care să te ajute să obţii mult mai 

rapid rezultate şi schimbări importante în viaţa ta. 

Folosindu-le împreună, vei avea surpriza să constanţi că 

sămânţa va creşte şi va da naştere unor lucruri 

extraordinare atât în viaţa ta, dar şi în viaţa celor dragi 

ţie. 

Este transformarea ce începe astăzi şi cheia ce îţi va 

deschide chiar şi cele mai ferecate uşi. 

Cele două materiale reprezintă piatra de temelie pe care 

îţi vei pune în fiecare zi cărămizi ale unei vieţi fericite şi 

plină de lucruri bune, dar şi calea spre satisfacţie şi 

împlinire personală. 

Te sfătuiesc să citeşti câte o idee în fiecare zi cu foarte 

mare atenţie şi să meditezi puţin la cele descoperite, iar 

mai apoi să mergi la aplicaţia practică şi să o rezolvi. 

În acest fel vei fi sigur că beneficiezi la maxim de pe 

urma acestor informaţii şi vei planta nouă sămânţă în 

pământul roditor al subconştientului tău. 

Îţi doresc mult succes şi bine ai venit pe drumul care te 

va elibera din capcana unei vieţi trăite în suferinţă. 



Sunt alături de tine! 

Cu prietenie, 

Florin Iacob 
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