
Eu cu mine. Rela�ia cu mine îns�mi 
 

Cred foarte mult c� orice om poate face ceva în via�� dac� are o rela�ie cu sine clar� �i 
bun�. 

Eu sunt o persoan� cu o personalitate puternic�, sunt Scorpion, a�adar sunt ambi�ioas�, îmi 
place competi�ia �i evident doresc s� ies înving�toare. Sunt exigent� cu mine �i cu echipa cu care 
lucrez, am sim�ul drept��ii foarte dezvoltat, de aceea �i activez în societate �i pe alte planuri în 
afar� de propria afacere. 

Adeseori sunt întrebat�: “de unde ai atâta energie?” 
R�spunsul este întotdeauna acela�i: m� încarc energetic prin ac�iune, rezultatele bune 

ob�inute îmi dau “aripi” �i, evident cred c� Dumnezeu a fost generos cu mine �i mi-a dat o mare 
putere de munc�. 

Nereu�ita nu m� determin� s� abandonez, m� face s� caut solu�ii pentru a reu�i. 
Sunt dinamic�, perseverent�, responsabil�. 
Evident c� am �i eu, ca fiecare om, �i defecte. Este esen�ial s� �i le identifici, s� le recuno�ti 

�i apoi s� le estompezi efectele. 
Oamenii au atât calit��i cât �i defecte. Este important s� doreasc� s�-�i gestioneze acele 

tr�s�turi de caracter mai pu�in bune, cu mult� m�iestrie. Este important �i ce loc ocup� un om în 
societate, în func�ie de calit��i �i defecte. 

Dac� un iresponsabil se urc� într-o ma�in� �i circul� pe drumul public, f�r� s�-i pese de 
reguli, cu siguran�� va face accident. 

Eu sunt, de exemplu, extrem de exigent�, perfec�ionist� �i asta se poate transforma în 
defect, dac� nu gestionez bine aceast� calitate, la prima vedere. Orice calitate în exces pân� la 
urm� poate deveni defect. 

Apoi, sunt coleric�, reac�ionez rapid, doar sunt Scorpion! Sunt con�tient� c� am momente 
când “sar calul” �i atunci g�sesc un mod de “cur��are” a efectului acestei reac�ii. 

În general, sunt o fire vesel�, sunt o optimist� împ�timit�, îmi place s� cânt, s� dansez, s� 
m� întâlnesc cu prietenii. Aici cred c� îl mo�tenesc pe tata. Îmi “dau �i haina de pe mine”, ca s� 
folosesc o vorb� popular�. 

Nu-mi place s� fiu trist� �i nici s� v�d oameni tri�ti în jurul meu. Din p�cate, în activitatea 
mea profesional� �i extraprofesional� întâlnesc foarte mul�i oameni tri�ti. Personal, lupt ca triste�ea 
s� fie cât mai trec�toare; î�i m�nânc� energia, te sustrage de la ac�iune. De aceea, am scurte 
perioade de triste�e. Cea mai grea perioad� a mea a fost acum aproape �apte ani când, în patru luni 
am pierdut dou� fiin�e dragi: mama �i fratele. A fost pentru prima dat� când am spus c� m� opresc 
din activitate, c� nu are sens via�a mai departe. Dar mi-am g�sit echilibrul în ceea ce se nume�te 
ÎNCREDERE �i am luat-o de la cap�t. �i mama �i fratele aveau o încredere extraordinar� în mine, 
c� voi face tot ce ei nu au putut s� fac�. �i atunci, RESPONSABILITATEA a s�rit ca un resort �i 
m-a salvat. Am continuat s� fiu activ�, s� muncesc mult. 

Dac� m-a� putea reinventa, nu a� schimba mare lucru, poate a� alege s� lucrez în justi�ie, s� 
pot s� m� implic direct în stabilirea drept��ii �i a echit��ii. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Eu în rela�ia cu familia mea 
 
Sunt o femeie f�r� complexe, de�i a� fi putut s� am aceste tare, având în vedere c� provin 

dintr-o familie de muncitori cu trei copii, cu un singur salariu în cas� �i cu multe nevoi. 
Datorit� p�rin�ilor îns�, care ne-au insuflat de mici cele mai curate comportamente �i 

caractere, am “sc�pat” de complexul copilului s�rac, care nu a putut s� aib� haine noi (de ceas �i 
bijuterii nici nu se pune vorba) decât foarte rar, de regul� de Pa�ti. 

Am muncit foarte mult în paralel cu �coala (la câmp) pân� am terminat facultatea. 
Am înv��at de mic� s� cos, s� brodez, s� �es în r�zboiul din cas�, �i o f�ceam cu mult� 

pl�cere. 
Cred c� am avut o copil�rie grea, dar frumoas� pentru c� p�rin�ii �tiau s� ne arate totdeauna 

latura pozitiv�. 
Faptul c� p�rin�ii mei doreau s� aib� mereu gr�dina cea mai frumoas�, cu recolta cea mai 

bun�, copiii cei mai buni la �coal�, orice se f�cea în cas�, de la mâncare pân� la lucrul manual 
(�es�turi, broderii etc) trebuia s� fie cel mai bun, ne-a transmis �i nou�, copiilor, nevoia de “lucru 
bine f�cut” �i când îl faci pentru tine �i când îl faci pentru altul. 

Cred c� este important� în evolu�ia urm�toare copil�ria, pentru c� atunci se pun bazele 
viitorului caracter al omului matur. 

Dac� în familie auzi cum po�i s�-l p�c�le�ti pe vecin, cum po�i s� deformezi realitatea, 
evident c� atunci când vei fi mare vei face la fel. 

Cei 7 ani de acas� nu sunt o poveste, sunt o realitate! 
Mama �inea gospod�ria impecabil, avea grij� �i de 3 copii, �tia cum s�-i motiveze, s� nu le 

par� greu dac� înva�� �i în acela�i timp muncesc, s� nu le fie ru�ine de munc� �i s� fie corec�i. 
Tata aducea banii, un salariu de muncitor, f�când “naveta” de la uzin� pân� în or��elul în 

care locuiam. Era un om vesel, bun �i î�i iubea copiii mai mult decât orice. 
S� fii o mam� bun� nu înseamn� s� la�i copilul s� fac� doar ce vrea �i cum vrea. Trebuie s� 

�tii (�i mama a �tiut f�r� s� aib� cursuri de psihologie) cum s� se fac� pl�cut�, iubit� de noi, cei trei 
copii, punându-ne s� facem �i alte lucruri care poate, pentru al�i copii ar fi p�rut grele. 

Am avut o leg�tur� foarte puternic� cu p�rin�ii mei �i acum când nu-i mai am pe nici unul 
simt la fel de puternic �i de prezent� toat� perioada petrecut� cu ei. Am stat împreun� pân� la 17 
ani, când am terminat liceul �i am plecat la facultate. De atunci �i pân� când în 1991 tata ne-a 
p�r�sit �i apoi în 2003 �i mama, eu am mers în fiecare an, de câteva ori acas�. 

Pentru mine a fost un leg�mânt, sim�eam nevoia s� merg, m�car pentru 24 de ore acas� s�-i 
v�d, s�-i ascult, s� v�d pomii, gr�dina, curtea, câinii, tot ce l�sasem acolo, la plecarea mea. 

Am un b�iat �i sunt fericit� c� a apucat s� mearg� la bunici, s� în�eleag� via�a la �ar�, s� 
simt� dragostea bunicilor. 

Personal, nu a�tept de la copilul meu nimic. Dar doresc s� fie fericit, s� aib� o rela�ie cu el 
�i cu societatea bun�, s�-�i realizeze visele, pe plan profesional �i particular, s� fie un om corect �i 
altruist. Spre fericirea mea, multe din dorin�e mi s-au îndeplinit, dar ca orice mam�, a�tept s� aib� o 
familie �i s� fiu bunic�. 

C�snicia pentru mine înseamn� o necesitate, o cutum�, o regul� a ortodoxiei, o 
responsabilitate. 

Cred c� înseamn� �i dragoste, iubire, compatibilitate. Din p�cate, s-a deformat în societate 
no�iunea de “c�snicie”. De multe ori se face din “interes”, multe dovedindu-se un e�ec, exist� �i 
deformarea retrograd�, precum c� odat� c�s�torit�, femeia nu mai are toate gradele de libertate în 
ceea ce prive�te implicarea în profesie, societate. Cred c� �i una �i alta sunt gre�ite. 

Eu cred c� rela�ia de c�snicie nu trebuie s� opreasc� nici pe femeie, nici pe b�rbat în a-�i 
construi o carier�, nu trebuie s� existe orgolii �i complexe dac� unul din cuplu a reu�it mai bine, ci 
trebuie s� existe sus�inere reciproc� �i încredere. 



Copiii, în cazul meu copilul, înseamn� cel mai important lucru pe care îl las în urma mea. 
Totul este trec�tor, carier�, vizibilitate în societate, proiecte, dar copilul r�mâne �i poate continua 
s� fac�, poate ce tu nu ai reu�it, dar este pân� la urm� contribu�ia mea cea mai mare la societatea în 
care tr�iesc. 

O s�rb�toare în familie este, cred eu, lucrul pe care îl a�tept�m cu to�ii. 
Eu preg�tesc totul, mâncare, pr�jituri, mas� aranjat� festiv. So�ul m� ajut� mai ales cu 

“achizi�iile” �i apoi începe petrecerea. Îmi place s� fac mici surprize, îmi place s� v�d cum 
“filozofeaz�” tata cu b�iatul, evident m� bucur când o am �i pe sora mea, cumnatul �i copiii lor. 
Este o stare de bine, de care personal am nevoie. Simt o bucurie imens� s� fac cadouri �i de aceea 
fac acest lucru des. 

 
Eu, cariera �i rela�iile sociale 
 
Pentru un om ambi�ios, a�a cum m-am caracterizat, cariera este important�. Cred c�, dac� 

pentru o majoritate de oameni cariera nu ar fi important�, societatea nu ar putea progresa. 
Desigur, eu am propria defini�ie pentru carier� “S� fii cel mai bun în profesia ta”. Eu nu 

în�eleg c� are o carier� doar cel care a ajuns pre�edinte de �ar�, prim-ministru sau ministru. 
Eu cred c� are o carier� împlinit� �i un buc�tar care î�i face foarte bine profesia �i o 

coafez�, �i un croitor, �i un tâmplar. 
Eu am ales s� fiu inginer în domeniul textil, m-am str�duit s� dezvolt locuri de munc� �i s� 

�in în picioare o afacere f�cut� onest, indiferent de condi�iile mai bune �i mai rele în cei 20 de ani, 
f�r� s� încalc legile, chiar dac� sunt proaste �i le contest. Pân� la urm�, carier� înseamn� s�-�i faci 
profesia respectând pe ceilal�i. 

La serviciu, rela�ionez cu oamenii (cca. 400) bine, pentru c� �tiu s� vorbesc pe limba lor, 
în�eleg greut��ile, pentru c� am plecat de jos, dar nu accept furtul, minciuna, nici m�car sub scuza 
nevoii. P�rin�ii mei m-au înv��at c� trebuie s� muncesc s� ob�in ce-mi doresc �i dac� ceva nu pot 
avea �i consider c� cineva ar putea s�-mi dea (doar o dat�!) s� cer, nu s�-mi iau singur�. 

Conduc cu o echip�, aproape aceea�i de 20 de ani, cu mici schimb�ri prin venirea unor 
colegi noi; m� consult, sunt bucuroas� s� am o echip� care accept� exigen�a, lucrul dup� proceduri 
scrise pentru a nu fi interpretabil� decizia. 

Au fost situa�ii în cariera mea (înainte de 1989) când am fost �i în postura de subordonat. 
Eu în�eleg nevoia unei sc�ri ierarhice, dar cred c� �i subordonatul are dreptul (�i obliga�ia) s� vin� 
cu p�reri, idei, altele decât le emite �eful, pân� la urm� el este specialist pe activitatea lui. 

De aceea eu totdeauna, cât am fost subordonat nu am folosit expresia “da, s� tr�i�i” �i nu 
vreau ca subordona�ii mei s� o fac�. 

Eu vreau s�-�i aduc� contribu�ia fiecare din firm� �i s� inoveze, s� vin� cu idei noi. Nu 
apreciez subordona�ii care m� las� numai pe mine s� gândesc. 

Este greu s� vorbesc eu despre mine. Eu cred c� fac foarte bine managementul atât în 
afaceri, cât �i în ONG-urile unde m� implic. 

Este esen�ial s� transmit încredere echipei cu care lucrez la un proiect �i cred (prin 
rezultatele ob�inute) c� o fac. 

Este important s� �tii s� comunici �i cred c� fac foarte bine acest lucru dac� �in cont de 
mesajele pe care le primesc de la persoanele cu care lucrez, dar �i de la cei pe care nu-i cunosc �i 
îmi scriu, dup� ie�irile mele publice în media. 

Cred îns� c� toat� via�a trebuie s� înv���m. Înv��area este permanent�, lucrurile sunt în 
schimbare, societatea se schimb�, viteza cu care ac�ion�m de asemenea. 

Cred în mod special c� trebuie s� mai înv�� s� tratez comportamentele aberante ale unor 
oameni, pe care nu le pot accepta. S� fiu mai tolerant� acordând timp oamenilor pentru a se 
schimba. 



Este greu s� define�ti succesul, fericirea. Fiecare are perspectiva lui �i prive�te într-un 
anumit fel succesul. O tân�r� sau un tân�r (nu vreau s� discriminez) care apar foarte frecvent în 
media în tot felul de cancanuri, cred c� au succes. Eu definesc îns� succesul prin rezultatele care le 
ob�ii în profesia ta, pe care o faci calitativ, cu impact pozitiv asupra societ��ii. Succesul trebuie s� 
aib� la baz� multe cuno�tiin�e într-un domeniu, folosite creativ pentru a-�i aduce un aport, o plus 
valoare în acel domeniu. 

Eu cred c� visele, speran�ele ne �in în via��. De�i a� putea spune c� am ob�inut maxim din 
cât puteam ob�ine, ca femeie de afaceri am ob�inut recunoa�teri na�ionale �i interna�ionale 
nenum�rate, ca om implicat în proiecte sociale, am ob�inut de asemenea recunoa�teri na�ionale �i 
interna�ionale, evident c� nu vreau s� m� opresc. 

Eu cred c� expertiza pe care o am, experien�a acumulat�, o pot utiliza pentru a avea în 
România, la nivel macro, reglement�ri mai bune. 

De aceea, de�i foarte târziu am decis s� intru în politic�, voi încerca s� m� implic în acest 
domeniu dificil. Peste zece ani m� v�d în Parlamentul României sau în executiv �i implicat� în 
multe proiecte caritabile. 

Am multe planuri pe viitor. Dar cred acum c� unul îmi este cel mai aproape de suflet. 
Îmi doresc s� realizez un a�ez�mânt pentru persoanele în vârst� care nu pot fi între�inute în 

familie. Sper s� am puterea s� fac acest lucru în mai pu�in de cinci ani. 
 
Eu �i Dumnezeu, Universul, Transcendentalul 
 
De la bun început vreau s� precizez c� eu cred în Dumnezeu, am înv��at acest lucru de 

mic� �i nu pot s� pun la îndoial� ceva în care cred. Asta nu înseamn� c� nu mai citesc, despre 
spiritualitate, univers, transcedental, �tiin��. 

P�rintele Galeriu a l�sat multe scrieri despre spiritualitate, dar în una din ele, “Psihanaliza 
�i dreapta credin�� a Bisericii” analizeaz� ce spunea Jung despre spiritul uman, “Rezervorul 
spiritual este însu�i sufletul nostru”. Cred în aceast� afirma�ie. 

Sinele cuprinde �i con�tientul �i incon�tientul. Fundamental, Sinele este �elul vie�ii, întrucât 
este expresia complet� a acelei combina�ii a destinului care se nume�te individ. 

Eu cred c� Dumnezeu este prezent în sufletul omului, cred c� suntem sub puterea lui 
Dumnezeu, dar în acela�i timp cred c� atitudinea corect� este s� ac�ion�m în societate (cu credin�� 
în Dumnezeu – s� ne respect�m aproapele, s� nu fur�m, s� nu min�im etc), s� nu a�tept�m ca 
Dumnezeu s� rezolve problemele �i, apoi s� spunem “A�a a vrut Dumnezeu”. 

Cred c� Spiritualitatea are leg�tur� cu valorile într-o societate. 
Sfânta Scriptur� este una din formele în care se p�streaz� Revela�ia divin�, supranatural� în 

eficien�a ei, ca apel al lui Dumnezeu în curgerea timpului. 
Cred c� este o rela�ie direct� între credin�a în Dumnezeu �i a�ezarea corect� a valorilor într-

o societate. 
Dac� ai credin�� în Dumnezeu, ai �i moral�, iubire fa�� de semeni, iubire fa�� de valori �i nu 

ai ur� �i gelozie. Ura provine din incultur�, invidia din neputin��. Dac� ai putere, încredere în tine, 
cultur� �i credin�� nu ur��ti �i nu invidiezi, î�i dore�ti s� fii �i tu ca cel care este mai bun ca tine. 

Totdeauna mi-a pl�cut s� citesc, mi-a pl�cut cartea. Pân� s� îmi permit s�-mi cump�r c�r�i 
le împrumutam. Uitându-m� înapoi, cred c� citind la început doar literatur� român�, apoi (dup� 
1989 mai ales) având acces la literatura universal�, am citit cât am putut de mult. Cu cât cite�ti mai 
pu�in cu atât e�ti mai gol pe din�untru. Nu po�i s� ai bun sim� f�r� s� cite�ti, s� afli câ�i oameni în 
lume au f�cut lucruri la care tu poate nici nu te gândeai, nu po�i s� în�elegi rolul culturii în 
societate, în rela�ionarea cu ceilal�i. Morala este esen�ial� în orice societate oricât de bogat� ar fi: A 
fi moral înseamn�, dup� mine, s� faci lucrurile corect, nu dintr-un interes personal, atunci când 
ac�ionezi în politic�, a face lucrurile bine �i f�r� avantaje necuvenite când ac�ionezi în business, a 



respecta pe ceilal�i �i ceea ce promi�i atunci când ac�ionezi în societatea civil�, în rela�ia cu 
prietenii, familia. 

O societate armonioas�, o organiza�ie sau o familie armonioas� se bazeaz� pe iubirea fa�� 
de semeni. Este important s� po�i iubi oamenii, cred c� este esen�ial în reu�ita oric�rei cariere. 

În copil�rie m-au impresionat c�r�ile lui Mihail Sadoveanu, care a descris atât de bine 
natura încât eu m� sim�eam în col�i�orul meu de lume, la �ar�, ca o aleas� a lui Dumnezeu. Apoi, 
am citit cu inima �i mintea poezia marelui Eminescu �i pe cea a lui Nichita St�nescu, Co�buc, 
Arghezi, Sorescu, P�unescu. 

Îmi vine greu s� aleg un fragment de proz� sau poezie pentru c�, tot ce am citit a contribuit 
la construc�ia mea interioar�. Din toate am încercat s� iau partea care îmi era favorabil�, care îmi 
d�dea speran��, optimism, echilibru, iubire. 

Am ales versurile lui Adrian P�unesu din “Perpetuum Mobile”, nu pentru c� m-au inspirat 
la un moment dat în via��, ci pentru c� �i dac� le citesc a suta oar� m� reg�sesc în ele: 

“C�l�toresc ca un copac spre mine, 
Cel ce-a plecat altminteri, nu cel care 
Purtat de-un vânt de ro�i pe-un drum de �ine, 
Se escaveaz�-n cardinala zare 
  II 
�î�nind din însumi, ca din pu�ca tras�, 
Spre polu-opus, ca, umbra mea alearg� 
Eu nu m� uit în urm�, �i nu-mi pas� 
�i dau cu pumnu-n aer s� se sparg�” 
 

 


