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Ce îmbunătățiri ai făcut în ultimul an?

Evoluția se întâmplă oricum, noi o încetinim sau o accelerăm.
Dacă facem în plus pentru noi, o accelerăm, dacă funcționăm ca ieri, nu.
A face în plus nu este a gândi în plus, ci a înțelege în plus.
A înțelege este a conecta lucrurile pe care le faci și să vezi unde duc, încotro.
Fenomenul dezvoltării personale și spirituale venit în ultimii pe ani pe meleaguri
autohtone, au împins pe mulți dintre noi să urmăm cărări de evoluție și să le testăm să
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vedem ce obținem.
Îmbunătățirea este verificată nu prin gândire, ci prin fapte și simțuri. Gândirea nu este
liniară, este haotică și nu o putem corecta peste noapte. Însă faptele și simțirea, da.
Ne sunt la îndemână acum, în clipa în care citim.
Faptele conduc la experiență, iar experiența la înțelegere. Fără înțelegere, reușitele
întârzie.
Simțirea conduce la intensitate, iar intensitatea, la dragoste.
Astfel, înțelegerea și dragostea reușesc împreună. Parcă ar fi mottoul unui viitor Brand
J.
Oricât de filozofic este, teoria este susținerea practicii, iar practica, mama înțelegerii.
Iar ca să aduc un strop de îmbunătățire (nume), îți dau un CADOU, un EBOOK cu 44 de
lucruri de îmbunătățit la viața ta. Este GRATUIT pentru tine, iar după o lună va fi găsit
la plată împreuna cu EBOOK-urile anterioare oferite gratuit ție.

DESCARCĂ eBook-ul

Fenomenul evoluției nu stă în gândire, ci în ce faci cu ce gândești. Sutele de cărți citite
până acum au scopul de a aduna, de a face să fie ceva în plus, în tine. Acest lucru în
plus, ca și o apă pe care o torni, din sete, în pahar, este înghițit și folosit în măsura
potolirii setei sau în a încărca bateriile pentru munca ce te așteaptă în viitor.

Antrenament Mental = Viață Fericită = Putere și Voință
Împarte aceste rânduri și vei ajuta să transformi pe cei dragi.
Comunitatea celor cu mintea limpede și liniștită, te salută!
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