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riveşte-te! Eşti tânăr, plin de forţe, dar cu o 
mie de probleme în cap. Jumătate dintre ele 
există doar în mintea ta, iar cealaltă jumătate 
ar fi rezolvate într-o secundă, dacă în loc să le 

acorzi atâta prioritate, pur şi simplu nu le-ai da atenţie. 
Ar dispărea de la sine, în timp ce tu ai fi prea ocupat cu 
planurile tale. Pentru că problemele se întâmplă atunci 
când ai prea mult timp liber, atunci când în loc să-ţi 
canalizezi energia într-o direcţie, îţi construieşti în cap 
scenarii.

De câte ori, atunci când se înnoptează, tu 
alegi să bei cafea? Câte nopţi nedormite ai 
avut în perioada studenţiei? Câte ore ai investit 
în traininguri, conferinţe, concursuri, practică, 
voluntariat şi de câte ori ţi-ai pus alarma pe 
la ora 5 dimineaţa, doar ca să le reuşeşti pe 
toate?

Mulţi tineri din Moldova, după ce au absolvit 
universitatea, visează să ajungă cel puţin în 
fotoliul de ministru şi nu înţeleg cum pentru un simplu 
post de secretar undeva, e necesar să ai experienţă în 
domeniu. 

Şi cu toate astea, avem şi tineri angajaţi, cu un salariu 
decent, care cândva au fost şi ei fără experienţă, relaţii 
şi serviciu. Ştiţi care e diferenţa dintre tinerii ăştia şi cei 
care batjocoresc de dimineaţă până seara statul că nu au 

de lucru? Primii ni-
ciodată nu au ajuns 
acasă imediat după 
facultate, dar au 
alergat într-un su-
flet la vreo acţiune 
de voluntariat, la 
un loc de practică, 
la vreun training 
ori s-au implicat în 
scrierea unui pro-
iect. Ei nu au primit 
bani pentru toate 
acestea, în schimb 
ştii ce au acumu-
lat? Relaţii şi expe-
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rienţă, ingredientele principale în angajarea la serviciu. 
Uită de probleme, de ce nu poţi, de ce nu trebuie, 

de ce nu vei reuşi şi începe să crezi în tine. Ştiu ce vrei 
să-mi spui, că pentru a reuşi în viaţă ai nevoie de părinţi 
sus-puşi, că banul încă deschide multe uşi, iar o vorbă 
pusă de „cineva” face mult mai mult decât ceea ce ai tu 
în minte. Lasă-mă să te dezamăgesc. Nimeni şi nimic nu 
e veşnic decât cunoştinţele pe care le-ai acumulat.

Cu siguranţă, cea mai cunoscută poveste a 
„Cenuşăresei” erei noastre este Oprah Winfrey – o tânără 

născută într-o familie săracă dintr-un sat din Mississippi. 
În timp însă, ea a devenit cea mai bogată şi mai puternică 
prezentatoare din lume. Exemple de acest gen sunt 
multe: scriitoarea J.K. Rowling, cântăreaţa Celine Dion, 
actorul Jim Carrey ş.a. Dacă ei au reuşit, o poţi face şi tu.

Se spune că în viaţă suntem suma alegerilor pe 
care le facem. Depinde de noi dacă alegem să devenim 
casierul unei bănci sau directorul ei. Desprinde-te 
de ideea că cineva trebuie să te ajute, părinţii, statul, 
profesorii, oamenii buni. Nimeni nu îţi datorează nimic. 
Tu eşti unicul care are o datorie faţă de tine: aceea de 
a reuşi. Lărgeşte-ţi orizontul. Călătoreşte. Îndrăgosteş-
te-te de cineva care ştie mai multe decât tine. Dormi 
puţin şi lucrează mult. Închide calculatorul şi deschide o 
carte. Ieşi cât mai mult în lume şi pune cât mai multe 
întrebări. 

Acum ai universul la picioare. Acum munţii sunt 
mai aproape ca niciodată şi aşteaptă să fie escaladaţi. 
Pentru că orice zi care trece îţi va lua tot mai mult 
din energie… şi va veni un timp, când vei fi epuizat. 
Iar în acel moment, tu trebuie să ai deja un nume, o 
familie, un loc de muncă bine plătit şi o imensă plăcere 
sufletească. 

ACUM AI UNIVERSUL LA PICIOARE. ACUM 
MUNŢII SUNT MAI APROAPE CA NICIODATĂ 
ŞI AŞTEAPTĂ SĂ FIE ESCALADAŢI.
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