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Trăiește-ți viața în 

pași de dans! 
 

 
Drumul de la nesiguranță la încredere în tine 
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"Care ţi-e visul? La ce te gândeşti când vrei să te relaxezi sau să te 

concentrezi pe ceva ce-ţi place? Despre ce vorbeşti cu pasiune atunci 

când cei din jur cu greu te pot combate sau cu greu îţi pot ţine piept? 

Care e acel gând ce nu-ţi dă pace, dar pe care nu ai curaj să-l rosteşti, să-l 

transformi în realitate? Ce te face să zâmbeşti şi ce-ţi bucură sufletul? 

Acolo e pasiunea ta! De ce o ignori? De ce mai aştepţi? De ce mâine 

şi nu acum?" 
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Tango este un stil de dans vibrant și provocator, care a apărut în 

America de Sud, la granița între Uruguay și Argentina… 
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…un dans pasional, oferind posibilități mutiple de exprimare, 

improvizație și conexiune între parteneri. Tango înseamnă dorința de a 

asculta, a înțelege și de a conversa cu partenerul prin acest limbaj unic de 

dans… Înseamnă echilibru și provocare, armonie în îmbrățișarea dintre cei 

doi parteneri. 

Cu toții dansăm un tango cu viața. Nu vals, un dans care te 

cucerește prin fluiditate, ci tango, a cărui fluență aparte e dată tocmai de 

opriri și pauze, pentru ca apoi să continue mai intens. Viața ne pune în 

față provocări și noi le acceptăm cu pasiune. Viața pare de multe ori 

confuză și noi avem obligația să restabilim echilibrul. Greutățile și limitele 

pe care le depășim fac acest tango atât de plăcut de dansat!  

Am adunat povești, experiențe și amintiri din acest dans și le-am 

așezat într-o carte de suflet: „Tango cu viața”. 
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Tango cu viaţa oferă cititorului trei chei:  
 

 Prima cheie sunt sfaturi legate de dragoste şi relaţii, unele sunt   

trecute prin prisma experienţelor personale, altele sunt ficţiuni.  
 

A doua cheie este legată de carieră şi leadership, pentru că 

experienţa mea de 18 ani de lider al unor echipe mai mari sau mai mici, al 

unor echipe naţionale sau internaţionale, m-a ajutat să transpun teoria în 

practică. Aici vei găsi articole și sfaturi pentru tineri manageri la începutul 

carierei lor profesionale. 
 

A treia cheie este legată de motivaţie și te invit să descoperi aici 

poveștile mele de viață, fie că vorbim de reacţia mea în faţa unui 

diagnostic şi modul în care am decis să mă lupt cu ceea ce urma să se 

întâmple sau că vorbim de alte bariere pe care le-am întâmpinat la un 

moment dat…  
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Tot ce sper este ca tu - tânărul la început de drum, antreprenorul 

aflat în fază de start-up sau doamna manager încurcată în hăţişurile 

corporatiste ori mama a doi sau trei copii care îşi doreşte şi împlinirea în 

plan profesional - să găsești în această carte inspiraţie, un răspuns, sau 

măcar câteva idei pe care să le aplici în viața ta.  

 

 

Îndrăznește! 
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Prima  
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Fiecare are o lacrimă bine ascunsă undeva, un regret sau un oftat, căci 

fiecare om care ne intră în viață și ne învăluie sufletul cu bucuria iubirii 

vine cu un scop: ne ajută să creștem, să ne cunoaștem și să fim mai buni 

– fie și prin suferință. Uneori e doar o singură întâlnire, alteori sunt ani de 

conviețuire, iar alteori un singur gest, la momentul potrivit. 

 

Iată mai jos o poveste frumoasă care ar trebui să ne pună pe gânduri 

 

El îi arată teii înfloriți, iar Ea – poate iubirea vieții lui – exclamă, încercând 

să articuleze Bucuria atât cât îi permite boala. Sunetele țin loc de cuvinte. 

El: „Simţi mirosul teilor?” Uităm să trăim, uităm să privim cerul, să ne luăm 

perechile de mână și să simțim mirosul teilor împreună, uităm să privim 

natura așa cum merită să fie privită. Ce bine e să poți face uneori stop 

joc!” 
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A doua  
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Fă munca care te pasionează, te împlinește, îți dă un sens! 

Ca lideri avem datoria să încurajăm un climat în care sănătatea 

angajaților noștri este prețuită. Îmi amintesc de vremurile corporatiste în 

care nici un angajat nu pleca de pe etaj până când el, liderul, de obicei 

expat, nu pleca acasă. Se adunau în greutatea cu care ne târam 

picioarele, în umerii noștri căzuți sau în spatele înțepenit de atât de mult 

timp petrecut în față calculatorului, în “oare am mâncat azi ceva?” 

  Ca făuritori de moșteniri care să treacă testul timpului și ca lideri 

ai propriei noastre vieți, avem responsabilitatea să avem grijă de noi, 

căci nu ar fi păcat să ne rătăcim în drumul nostru către excelență 

pentru că am căzut un test esențial – acela de a avea grijă de noi? 
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A treia  
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Ai nevoie de suport? Ai nevoie de încurajări? Ai nevoie de cunoştinţe 

ca să-ţi duci visul la îndeplinire? Se poate! Strânge în jurul tău armata ta 

de prieteni (neapărat optimişti), acei oameni care îţi vor fi alături şi când 

eşti sus, dar şi când eşti jos! Adu-i cu tine în visul tău, cere-le suportul 

moral, pentru că dacă porneşti pe un nou drum, vor fi multe momentele 

presărate cu grijă, dificultate, stres, şi o vorbă bună de la cei în care ai 

încredere va conta. 

 

Adună-ţi forţele! A-ţi urma pasiunea vine la pachet cu multă 

muncă, un efort extraordinar – Ai grijă să nu afectezi ceea ce 
funcţionează deja bine în viaţa ta! 
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Curând, experimentând situaţii noi, pe noul tău drum, vei căpăta 

încredere, vocea aceea din capul tău, care îţi spunea vrute şi nevrute 

despre ceea ce poţi şi nu poţi să faci, o să devină mai blândă şi mai 

optimistă, iar succesul nu va fi decât o consecinţă a lucrului muncit şi 

bine făcut!  

Trebuie doar să-ţi dai această şansă! 

 

Îndrăzneşte! 
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Vrei să citeşti mai mult? 
 

 

 

Dacă vrei să afli mai multe despre cum să-ți trăiești viața în pași de 

dans, comandă cartea on line, pe site-ul:  

 

www.tangocuviata.ro 
 

 

Bucură-te de un preț special al cărții, valabil în perioada campaniei 

promoționale: 15-31 mai 2016! 
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Despre carte și autoare 

Amalia Sterescu este femeie completă. Şi nu doar pentru că este mamă a trei 

copii şi un lider veritabil cu o carieră frumoasă, care se fereşte să îşi etaleze cu 

ostentaţie calităţile, ci şi pentru că ştie să îşi asume eşecurile cu aceeaşi sinceritate 

şi obiectivitate cu care îşi asumă realizările. Ea are o abordare firească faţă de 

experienţele profesionale. Nu se ascunde după pretextul că lumea ar fi dominată 

de bărbaţi; preferă, în schimb, să îşi croiască drumul folosindu-se de expertiza şi 

abilităţile pe care le are – de comunicare, interacţiune cu toate tipurile umane, 

leadership, puterea de a motiva angajaţii. Iar acest lucru transpare în textele 

publicate şi în activitatea ei de zi cu zi. Volumul de faţă este savuros, pentru că 

îmbină experienţele unui om trecut prin viaţă, care a făcut şi face faţă tuturor 

provocărilor, cu gândurile pe care orice bărbat visează să le descifreze, cele ale 

unei femei. 

Voicu Oprean, Antreprenor. CEO AROBS Transilvania Software 
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Tango cu viața este o colecție de gânduri și trăiri, un puzzle al unei vieți de 

succes construite cu migală și perseverență, într-un cuvânt, proiecția unei 

adevărate personalități feminine a secolului 21. […] În desfășurarea ideilor 

surprind plăcut lejeritatea exprimării, atenția acordată detaliilor, condeiul folosit 

cu eleganță în ipostaze diverse, invitând cititorii la introspecție și inspirându-i să i 

se alăture în planuri îndrăznețe. Parcurgând aceste rânduri scrise cu multă 

pasiune, veţi cunoaște un OM care transmite încredere, putere și o viziune clară, 

împărtășind din secretele sale tuturor celor ce au aceleași idealuri îndrăznețe. 

Această colecție de texte va rezista cu siguranță trecerii timpului și va putea fi 

citită de multe generații de aici înainte, oferind îndeosebi lumina unei conștiințe 

clare asupra unei secvențe importante din viața noastră. Și mai ales, speranța că 

dacă ne putem alinia cu astfel de observații, idei și emoții, vom putea – fiecare 

dintre noi – să devenim mai buni, mai împliniți. De aceea și dintr-o mulțime de 

alte motive – pe care vă las să le descoperiți singuri în paginile cărții – vă invit la… 

Tango cu viața! 

Mihai Stănescu, Executive Coach, Managing Director RO Coach 
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Amalia Sterescu 

www.amaliasterescu.ro  

 

 

Fondator & CEO Public Speaking School 

Fondator & CEO Outsourcing Advisors 

Sr. Business Consultant, Career Transition Coach, Personal Branding Advisor 
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