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CUPRINS

CD - 1 (08:58:30 h)

00. Cuvânt-înainte          05:45

Partea I: Dezlănțuie-ți puterea 

01. Visuri ale destinului           40:58

02. Deciziile: Calea spre putere - partea I        34:53

03. Deciziile: Calea spre putere - partea a II-a        38:29

04. Forța care îți influențează viața - partea I        38:17

05. Forța care îți influențează viața - partea a II-a       37:43

06. Sistemele de crezuri: Puterea de a crea și puterea de a distruge - partea I    41:06

07. Sistemele de crezuri: Puterea de a crea și puterea de a distruge - partea a II-a   28:21

08. Sistemele de crezuri: Puterea de a crea și puterea de a distruge - partea a III-a   40:19

09. Schimbarea se poate produce într-o clipă? - partea I       30:05

10. Schimbarea se poate produce într-o clipă? - partea a II-a      21:29

11. Cum să schimbi orice lucru din viața ta: Știința condiționării 
 neuro-asociative - partea I   40:01

12. Cum să schimbi orice lucru din viața ta: Știința condiționării     
 neuro-asociative - partea a II-a         35:57

13. Cum să schimbi orice lucru din viața ta: Știința condiționării    
 neuro-asociative - partea a III-a         12:31

14. Cum să obții ceea ce vrei cu adevărat - partea I       31:59

15. Cum să obții ceea ce vrei cu adevărat - partea a II-a       43:15

16. Cum să obții ceea ce vrei cu adevărat - partea a III-a       17:14



CD - 2 (09:46:05 h)

17. Întrebările sunt răspunsul - partea I         34:22

18. Întrebările sunt răspunsul - partea a II-a        46:38

19. Vocabularul succesului suprem - partea I        39:10

20. Vocabularul succesului suprem - partea a II-a       34:58

21. Vocabularul succesului suprem - partea a III-a       14:11

22. Distruge blocurile, demolează zidurile, dă drumul funiei și dansează 
 în drumul spre succes: Puterea metaforei vieții - partea I   27:40

23. Distruge blocurile, demolează zidurile, dă drumul funiei și dansează 
 în drumul spre succes: Puterea metaforei vieții - partea a II-a    37:28

24. Cele zece emoții ale puterii - partea I        29:05

25. Cele zece emoții ale puterii - partea a II-a        29:22

26. Cele zece emoții ale puterii - partea a III-a        22:43

27. Magnifica obsesie: Crearea unui viitor irezistibil - partea I      33:24

28. Magnifica obsesie: Crearea unui viitor irezistibil - partea a II-a     21:42

29. Magnifica obsesie: Crearea unui viitor irezistibil - partea a III-a     19:53

30. Magnifica obsesie: Crearea unui viitor irezistibil - partea a IV-a     19:47

31. Provocarea mentală de zece zile         36:37

Partea a II-a: Preluarea controlului - Sistemul principal

32. Influența supremă: Sistemul tău principal - partea I       30:38

33. Influența supremă: Sistemul tău principal - partea a II-a      19:15

34. Valorile de viață: Busola ta personală - partea I       42:36

35. Valorile de viață: Busola ta personală - partea a II-a       29:21

36. Valorile de viață: Busola ta personală - partea a III-a       17:06



CD - 3 (07:19:30 h)

37. Regulile: Dacă nu ești fericit, iată de ce! - partea I       29:23

38. Regulile: Dacă nu ești fericit, iată de ce! - partea a II-a      40:39

39. Regulile: Dacă nu ești fericit, iată de ce! - partea a III-a      13:56

40. Referințele: Țesătura vieții - partea I         31:20

41. Referințele: Țesătura vieții - partea a II-a        29:24

42. Identitate: Cheia expansiunii - partea I        36:54

43. Identitate: Cheia expansiunii - partea a II-a        29:32

Partea a III-a: Șapte zile pentru a-ți modela viața 

44. Ziua unu - Destinul emoțional: Singurul succes adevărat      03:47

45. Ziua doi - Destinul fizic: Temniță a durerii său palat al plăcerii     36:23

46. Ziua trei - Destinul relațiilor: Locul în care să împărtășești și în care să fii afectuos   12:27

47. Ziua patru - Destinul financiar: Pași mărunți spreo mică (său mare) avere - partea I   29:09

48. Ziua patru - Destinul financiar: Pași mărunți spre o mică (său mare) avere - partea a II-a    26:34

49. Ziua cinci - Fii impecabil: Codul tău de conduită       15:44

50. Ziua șase - Stăpânește timpul și viața        10:57

51. Ziua șapte - Odihna și joaca: până și Dumnezeu și-a luat o zi liberă!     01:08

Partea a IV-a: O lecție pe tema destinului

52. Provocarea suprema: Ce poate să facă o singura persoană – partea I     30:36

53. Provocarea suprema: Ce poate să facă o singură persoană – partea a II-a    27:42

54. Provocarea suprema: Ce poate să facă o singură persoană – partea a III-a    33:45



5

BROȘURă

Ilustrația nr.1

 
Staţi! Staţi! Ascultaţi-mă !... nu trebuie să fim doar oi!

Ilustrația nr.2
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Ilustrația nr.3 

Împovărat cu o imagine de sine redusă, Bob se angajează ca obstacol de viteză.
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Ilustraţia nr.4 

O REțEA COMPLExă DE GâNDIRE
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Ilustraţia nr.5

Ilustrația nr.6

Hei, băiatu’… am terminat cu cerşitul.
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Ilustraţia nr.7

Tabelul 1
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Ilustrația nr.8  Ilustrația nr.9

Ilustrația nr.10 Ilustrația nr.11
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Ilustrația nr.12 Ilustrația nr.13

Ilustraţia nr.14 
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Ilustraţie nr. 15

“Am trimis copiii la culcare. Nu vreau ca ei să se uite la aşa ceva.”

Ilustraţie nr.16
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Ilustraţie nr.17

Ilustraţie  nr.18

“Trebuie să faci mai mult sport. Du-te şi cumpără-mi un cheeseburger cu ceapă.”
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Ilustraţie nr.19

 “Siguranţa financiară este pe drum. Te vei simţi în siguranţă foarte curând.”

Ilustraţie nr.20


