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Cine sunt?
Pentru început simt nevoia să spun un “bună” sau un “salut”. Eu sunt Valentin Cheroi dar prietenii îmi spun Vali, deci dacă tot am 
menţionat cum îmi spun prietenii însemnă că și tu îmi poți spune Vali.
Ce mă definește? 
Cu siguranță și tu ți-ai pus acestă întrebare la un moment dat și tocmai din acestă cauză tu citești acest text. Cu siguranță, ce ne definește 
este experiența. Experiența de viață și experiența universală a sentimentelor care ne cuprind, asta ne definește. Totuși, că tot vorbeam 
despre experință, am să îți spun o mică poveste care m-a definit, mă definește și care mă va defini toată viața.
Au trecut doi ani de la această experiență și totuși parcă s-ar fi întamplat acum 10 ani. Mă cuprinde un sentiment de nostalgie stând și 
scriind în acest moment dar asta e minunat.
Experiența Erasmus.
Da, experiența Erasmus m-a ajutat să mă definesc, să mă cunosc și să evoluez ca individ. Anii de facultate sunt cei mai frumoși din 
punctul meu de vedere, în facultate tu faci alegerile nu părinții, nici profesorii, tu ești cel care decide dacă îl interesează facultatea, 
experiența pe care o trăiești și tot ce te înconjoară. Tocmai în facultate mi-am dat sema că am crescut și că nimeni nu decide pentru 
mine decât eu. Tocmai în primul an de facultate mi-am dat sema că eu sunt cel care face alegerile și că ele mă vor defini iar experința 
va confirma ce sunt eu.
Prima alegere importantă din viaţa mea a fost experința ERASMUS și de ce spun asta?
Dacă și tu esti acea persoana care încă stă cu părinții, care încă nu a călătorit singur în străinătate, însemnă că și tu esti la nivelul la care 
eram eu atunci.
Este momentul ca tu să faci alegerile, să riști și să evoluezi, să îți permiți să ai o experiență unică și care îți va defini anii de studenție.
Când am ales să mă înscriu la experința ERASMUS am făcut-o cu gândul să scap de frica de a călători singur prin lume și mai ales să 
îmi permit să mă mobilizez și să devin responsabil de viața mea.
Eu cred că începutul înţelepciunii este acel moment când îţi propui să îți depășești fricile și să îți iei lumea în cap, să fii responsabil de 
tot ce ți se va întâmpla când faci o alegere.
Experiența mea ERASMUS a fost minunată, nu pentru că sunt norocos ci pentru că am ales să merg acolo, să mă lupt cu fricile și să 
învăţ ceva nou.



Ce am câștigat?
În primul rând, am învățat o limbă străină fără să plătesc nimic, nu-i așa că este minunat să înveți o limbă străină fără să cheltui bani?
În al doilea rând, am câștigat bani și credeți-mă că am plecat de aici doar cu bursa care îmi era suficientă pe tot parcursul lunilor de 
Erasmus. Deci, da, am fost motivat să mă autodepășesc și să arăt părinților că nu-s un tip care vrea să stea numai în puf.
În al treilea rând, totul este la un alt nivel - la un nivel mult mai înalt. Dacă ești decis că vrei mai mult de la tine, de la viață, înseamnă 
că este obligatoriu să ai această experință.
Încă nu ești pregătit pentru o nouă experiență?
Dacă nu ești pregătit pentru acestă experienţă ERASMUS, îți recomand să discuţi cu toți studenții care au plecat, să îi întrebi care au 
fost provocările și care au fost câștigurile, vei observa că majoritatea îți vor spune mai mult câștigurile. De ce? Pentru că în această 
experiență sunt 95% numai câștiguri în toate modurile posibile.
Dacă nu ești convins nici de experiențele altor colegi, atunci fă-o pur şi simplu și nu vei regreta nicio secundă! Dă-ți șansa să evoluezi, 
este gratis!
Cu drag, al tău prieten, Vali.


