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Tu ce poţi face şi nu faci?

#EvolutionTour s-a încheiat la sfârșit de iulie.
Cel mai tânăr participant 10 ani și cel mai vârstnic 74 ani.
Am râs, plâns, emoționat, am trecut prin toate stările.
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o conferință plăcută și nici interesantă.
pentru cei care vor doar lucruri plăcute și efemere.
pentru cei care trec repede prin etapele vieții.
pentru cei care adună doar să strângă.

Turul Evoluției a fost balonul care a traversat 7 orașe.
Toate lucrurile din conferință sunt practicate și testate.
Sunt metode prin care omul își poate observa și depăși condiția.
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o conferință pentru cei cărora voința și efortul le sunt prietene.
pentru cei care problemele de viață, acum le sunt doar zâmbete.
pentru cei care vor faptura omenească la nivel autentic, netrăind în iluzii.
pentru cei care caută și nu au liniște până când nu găsesc.
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Pentru cei care nu au ajuns, pot în curând să vadă DVD-ul conferinței
care va fi disponibil pe site. Voi anunța acest lucru.
Modul nostru de funcționare, prin ramura rațiunii, emoției și nutriției a fost
dezvăluit după perioade lungi de căutare și testare.
Omul este capabil de viață lungă, atâta timp cât el alege să nu o facă scurtă.
În ultima lună m-am gândit la cei care au venit la conferință.
Am cunoscut suflete căutătoare de ceva mai mult decât au.
Bucura-m-aș ca pe viitor să pot ajunge să vă cunosc și recunosc, nu după aspect,
ci după ființă, unde bucuria de a trăi stă pe fețele voastre tot timpul.
Iar dacă ai fost la conferință, și vorbele tale sunt la fel cu faptele tale acum,
te rog lasă-mi un feedback despre cum a fost și ce ai vrea mai departe, la acest email :
contact@alexandruplesea.ro.
O să-ți super mulțumesc personal după.
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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