În proiectul Antreprenor Acasă am marea bucurie de a cunoaște sute de oameni faini și curajoși.
Vorbesc și cu oameni care au pierdut lupta cu hoții din structurile statului infect, defect și paralel cu
orice realitate a omului de rând. Vorbesc de oameni care au încercat, care s-au luptat, care au
investit, care au pierdut bani și au fost umiliți. Dar care nu și-au trădat valorile, principiile și
demnitatea. Au preferat să-și ia sufletul și viitorul în mâini și să se ducă oriunde le poate fi
respectată calitatea de oameni. Acești oameni au curajul și puterea de a spune lucrurilor pe nume.
Și nu vorbesc despre toți postacii care își descarcă frustrările pe Facebook și care înjură România
nonstop și la orice oră.
Acest proiect nici nu își propune să schimbe sau să se lupte cu sistemul corupt din România.
Dimpotrivă, este gândit în așa fel încât să nu depindă afacerea ta de micii sau marii borfași care
stau gata să te prindă la înghesuială. Acest proiect își propune pur și simplu să dea șansa
oricărui român din Diaspora să încerce să facă și în România ceea ce au făcut toate națiunile
Uniunii Europene la vremea lor, și anume să se dezvolte prin întreprinderile mici și mijlocii. Este
prima șansă de a aplica în acest fel și de a beneficia de finanțare europeană pentru ideile tale!
Nu trebuie să cheltui bani; nu trebuie să pui o anumită parte din investiție din buzunarul tău; nu
trebuie să dai nimănui nici un comision pentru asta (chiar dacă vă este atât de greu de crezut) și mai mult decât atât, nu trebuie să îți deschizi firma în România decât după ce ți s-a aprobat
finanțarea!
Deci tu nu riști absolut nimic pentru afacerea ta! După ce ai primit undă verde, da! – trebuie să faci
ceea ce ți-ai propus să faci și să te apuci de treabă la modul serios! Dar până în acel moment, vei
avea foarte clară toată povestea, vei avea planul de afaceri gata făcut, cu ajutorul cursurilor on-line
pe care le primești gratuit la tine acasă și vei ști exact toți pașii pe care îi ai de urmat.
Tot ceea ce îți trebuie este puțin curaj. Curaj să crezi în tine. Curaj să ignori toate aspectele
negative din jurul tău. Curaj să îți pui în aplicare ideile sau să ți le extinzi, după caz. Curaj să vezi
dincolo de frici și de experiențele negative.
Haideți să nu ne mai gândim la ceea ce nu merge și la ceea ce nu e bine în România! Sincer, cred
că de asta se și schimbă atât de greu lucrurile acolo, pentru că marea majoritate a populației este
dezamăgită, resemnată și nu își mai dorește nimic bun de la viață. Iar cei care ar trebui să le dea
curaj și speranță îi afundă și mai rău în deznădejde.
În noi stă puterea de a avea inițiativă! Așa se schimbă lucrurile în lumea asta, prin intenție și bunăcredință! Îndobitocirea în masă duce la mizerie și la depravare. În schimb, imaginația și curajul ne
poate schimba viața și condițiile în care trăim. Nu poți obține niciodată nimic diferit dacă nu ai
curajul de a face altceva, dacă nu ai curajul de a te pune pe tine în valoare.
Doar tu poți schimba lucrurile din viața ta și le poți face mai bune. Doar tu poți pune în practică
planurile pe care le ai și le porți în mintea ta de o viață, chiar dacă încă nu știi cum! Iar noi suntem
aici pentru a te ajuta să îți clarifici obiectivele și modul de realizare al lor. Chiar dacă tu crezi că nu
poți sau că nu sunt pentru tine asemenea proiecte, vreau să înțelegi că nu ai cum să știi asta până
când nu încerci.
Nimic nu este imposibil, pentru nimeni! Și dovadă stau atâția oameni care chiar își doresc cu tot
sufletul să se întoarcă acasă și să își mai dea o șansă, lor și familiilor lor reunite! Sunt incredibil de
mulți! Personal sunt foarte plăcut impresionat de cât de multă lume știe ce vrea și ne arată că
acum e șansa lor, prin acest proiect.
Stimă și respect pentru toți cei care își pun cu încredere ideile în mâinile noastre.
Haideți să facem un minim exercițiu de imaginație și să ne vedem la cârma afacerii noastre.
Haideți să îndrăznim să credem că România poate fi mai bună și prin aportul nostru; mic, dar
concret și constructiv.
Până la urmă noi suntem singura problemă reală pe care o avem și tot noi suntem și singura
soluție! Dacă nu avem curajul să facem primul pas, și să ne asumăm riscuri, nu vom înainta
niciodată!
Haideți să avem din nou curajul de a visa și de a crede cu adevărat în visele noastre!

