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Don’t let anyone tell you who you are.
You know it best!

Nu lăsa pe nimeni să îţi spună cine eşti.
Tu ştii cel mai bine!

Mihaela CD
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Motto:

„Ce-am fost cândva, azi nu mai sunt. . .
Dar ce sunt azi îmi pare rău
Că n-am putut să fiu mereu 

Acelaşi cântăreţ cu chip de Sfânt. . .“

Ion Minulescu 

***

“What I once was, today I am no longer. . .
But what I am today I am sorry

That I could not always be the singer
The same with the face of a Saint. . .”

Ion Minulescu 
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Cuvântul editorului

Scriitoarea canadiană de origine română Mihaela CD ne surprinde 
cu fiecare nouă carte într-un mod plăcut prin concepte şi idei noi pe care 
le promovează în propriile scrieri. 

Aflându-se la cea de-a zecea carte personală, cartea Născut pentru a 
fi (alt)cineva / Born to Be Someone (Else) este a doua de acest gen (afo-
risme), care adună în ea reflexii, versuri şi enunţuri motivaţionale şi se 
adresează celor care îşi caută menirea, fiind o carte plină de pozitivism 
şi carismă. 

Cu un stil propriu bine definit, autoarea lasă o amprentă originală şi 
unică asupra cărţilor sale fie că sunt cărţi de aforisme, de poezii sau de 
proză. Iubirea de oameni, dorinţa de bine, moralitatea, eleganţa, armo-
nia şi echilibrul sunt doar câteva dintre aspectele care o caracterizează 
şi care pot fi observate în scrierile sale.

Omul de la naştere şi până la moarte îşi caută fericirea, acea stare de 
bine profund care încarcă sufletul cu bucurie. Unii dintre noi reuşim să 
găsim fericirea, alţii o vom căuta o viaţă întreagă. 

Cartea Născut pentru a fi (alt)cineva / Born to Be Someone (Else) ne 
invită într-un periplu de autocunoaştere, autoanaliză şi autoevaluare 
pentru că, aşa cum spune chiar scriitoarea Mihaela CD, „secretul se află 
în noi“, iar decizia de a fi fericit sau nu, ne aparţine. Fericirea are multe 
nuanţe şi culori, ea poate sta în lucrurile mărunte care ne fac plăcere, 
în stropii de rouă de pe petalele unei flori,în bucuria revederii cu cineva 
drag, în zâmbetul unui copil sau în bucuria de a munci, de a crea ceea 
ce îţi place etc.

Dar viaţa este un carusel ameţitor şi uneori ne dăm seama ca nu 
suntem pe drumul dorit, căutând în locul greşit fericirea, dar nu avem 
curajul să facem o schimbare pentru că suntem prea ancorati în viaţa de 
zi cu zi şi orice schimbare presupune şi un risc. Riscul de a nu reuşi,de 
a pierde şi puţinul pe care l-ai avut sau confortul dobândit. Mihaela CD 
vine în întâmpinarea cititorilor şi îi ajută pas cu pas să afle ce îi face 
fericiţi şi să facă schimbări în viaţa lor. 

A fi „altcineva“ înseamnă a te schimba pe tine însuţi, în a deveni un 
altul, un nou „Tu“, însă observând jocul de cuvinte, un „alt-cineva“ poate 
însemna şi a fi o alta personalitate, iar autoarea lasă loc de interpretare 
pentru cititor într-un stil propriu, deoarece, chiar dacă vă doriţi să deve-
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The Word of the Editor

Romanian-born Canadian writer Mihaela CD surprises us with each 
new book in a pleasant way through new concepts and ideas that she 
promotes in her own writings.

Being at the tenth personal book, the book Născut pentru a fi (alt)
cineva / Born to Be Someone (Else) is the second of its kind (aphorisms), 
which gathers in it reflections, verses and motivational statements and is 
addressed to those who seek its purpose, being a book full of positivism 
and charisma.

With her own well-defined style, the author leaves an original and 
unique imprint on her books, be they books of aphorisms, poems or 
prose. Love of people, the desire for good, morality, elegance, harmony 
and balance are just some of the aspects that characterize her and that 
can be observed in her writings.

Humans from birth to death seeks his happiness, that deep state of 
well-being which fills the soul with joy. Some of us manage to find hap-
piness, others seek it for a lifetime.

The book Născut pentru a fi (alt)cineva / Born to Be Someone (Else) in-
vites us on a journey of self-knowledge, self-analysis and self-evaluation 
because, as even the writer Mihaela CD says, “the secret is in us” and the 
decision to be happy or not is up to us. Happiness has many shades and 
colors, it can be in the little things that we enjoy, in the dewdrops on the 
petals of a flower, in the joy of seeing someone dear again, in the smile 
of a child or in the joy of working, creating what we like, etc.

But life is a dizzying carousel and sometimes we realize that we are 
not on the right path, looking for happiness in the wrong place, but we 
do not have the courage to make a change because we are too anchored 
in everyday life and any change involves a risk. The risk of not succeed-
ing, of losing even the little you had or the comfort you gained. Mihae-
la CD welcomes readers and helps them step by step to find out what 
makes them happy and to make changes in their lives.

To be “someone else” means to change yourself, to become another, a 
new “You,” but observing the pun, an “other-someone” can also mean to 
be another personality, and the author leaves room for interpretation for 
the reader in her own style because, even if you want to become someone 
else than you are now or want to become a “someone” in the sense of 
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niţi altcineva, decât sunteţi în prezent sau vreţi să ajungeţi un „cineva“ 
cu sensul de a excela în ceea ce vă doriţi să faceţi, cartea Născut pentru 
a fi (alt)cineva / Born to Be Someone (Else) vă va ajuta să vă îndepliniţi 
visul.

Puterea şi curajul schimbării, dorinţa de a te descoperi şi de a te ana-
liza, precum şi încurajările, susţinerea pozitivă pe tot parcursul cărţii, 
fac din acest volum de aforisme şi reflecţii motivaţionale un instrument 
deosebit de practic şi util cititorilor. 

Spre deosebire de prima carte de aforisme a autoarei, Uneori elefanţii 
zboară / Sometimes Elephants are Flying, această carte aduce ceva nou şi 
inedit! Pentru că scriitoarea Mihaela CD este şi poet, în această carte ne 
sunt oferite în dar şi câteva poezii cu un puternic caracter motivaţional. 

Anumite experienţe, chiar negative, ne fac să fim mai atenţi şi mai 
stăpâni pe propriul destin şi pe propria fericire. Lecturând această carte 
de excepţie veţi descoperi viziunea autoarei despre menirea pe care o 
avem fiecare şi care o vom afla aşa cum spune autoarea numai când vom 
fi pregătiţi. Toate secretele pe care le căutăm se află în noi dar avem ne-
voie de ajutor în a le descoperi.

Vă invit să pătrundeţi în secretele acestei cărţi şi să aflaţi cum puteţi 
să vă descoperiţi şi indiferent de vârstă, sex sau religie cum puteţi să fiţi 
(alt)cineva!

Johnny Ciatloş-Deak 
senior editor Globart Universum Publishing House Montreal
membru al Uniunii Jurnaliştilor Independenţi din România
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excelling in what you want to do, the book Născut pentru a fi (alt)cineva / 
Born to Be Someone (Else) will help you fulfill your dream.

The power and courage of change, the desire to discover and analyze 
yourself, as well as the encouragement, positive support throughout the 
book, make this volume of aphorisms and motivational reflections a very 
practical and useful tool for readers.

Unlike the author's first book of aphorisms, Sometimes Elephants are 
Flying, this book brings something new and unique! Because the writer 
Mihaela CD is also a poet, in this book we are offered a few poems with 
a strong motivational character.

Certain experiences, even negative ones, make us more attentive and 
more in control of our own destiny and our own happiness. By reading 
this exceptional book, you will discover the author's vision of the pur-
pose we each have and which we will find out as the author says only 
when we are ready. All the secrets we seek are in us but we need help to 
discover them.

 I invite you to delve into the secrets of this book and find out how 
you can discover yourself and, regardless of age, gender or religion how 
you can be someone (else)!

Johnny Ciatloş-Deak 
senior editor Globart Universum Publishing House Montreal
member of Uniunea Jurnaliştilor Independenţi din România 
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Cuvânt înainte

URCÂND TREPTE DE LUMINĂ

Cartea pe care o ţii în mână, Cititorule, azi sau mâine, te invită să te 
desprinzi de lumea iluziilor generate de mintea ta, mult prea ocupată de 
disconfortul de ordin material, pentru a-ţi arăta că se poate trăi frumos şi 
demn, iubind şi dăruind, pe această planetă, pe care ne aflăm nu întâm-
plător, în căutarea adevărului unic, care ne propulsează spre a învăţa o 
singură lecţie fundamentală şi divină, cea a „iubirii“. 

Cartea NĂSCUT PENTRU A FI (ALT)CINEVA a distinsei şi binecu-
noscute scriitoarei canadiene de origine română MIHAELA CD, este o 
carte de aforisme, care adună în ea reflecţii, gânduri profunde, enunţuri 
motivaţionale, dar şi poezii emoţionante, pline de sinceritate şi esenţă. 
O carte dedicată dragilor sale Pompy şi Nicoleta, alături de care aceasta 
a trăit bucuriile vieţii, rememorându-le în special pe cele ale copilăriei!

La întrebarea ce este universală „Pentru ce ai venit pe lume?“, vine ca o 
replică a destinului afirmaţia: „Caută-ţi menirea!“ Secretul se află în tine 
şi-l vei afla când vei fi pregătit. „Nu lăsa pe nimeni să îţi spună cine eşti, / 
Tu ştii cel mai bine“.

Versurile lui Ion Minulescu, te întâmpină ca un laitmotiv: „Ce-am fost 
cândva, azi nu mai sunt... / Dar ce sunt azi îmi pare rău / Că n-am putut să 
fiu mereu / Acelaşi cântăreţ cu chip de Sfânt...“

Cuvântul editorului, distinsul om de cultură, Johnny Ciatloş-Deak, 
ne-o prezintă pe distinsa scriitoare MIHAELA CD, la cea de a zecea sa 
carte, care vine spre cititori cu daruri spirituale, de suflet, născute din 
maturitatea scriitoarei. 

O să vă prezint cele mai deosebite aspecte pe care eu le-am remarcat, 
lăsându-vă în mare parte pe dumneavoastră, Cititorii, să le descoperiţi 
singuri, pe un fir imaginar, precum al Ariadnei, de astă dată al sufletului 
autoarei, pe care urmându-l cu siguranţă vă veţi regăsi. 

Cartea este structurată pe 17 capitole, cu un conţinut dens şi bine 
ales, pe care vi le voi prezenta în continuare:

EXIŞTI ne introduce în sfera existenţială, unde toţi ne aflăm acolo 
unde Dumnezeu ne-a binecuvântat să fim, drept fiinţe creatoare, aducă-
toare de iubire şi Lumină, în Viaţa ca un miracol.
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Foreword

CLIMBING THE STEPS OF LIGHT

The book, you, dear reader, hold in your hand today and you might 
hold it tomorrow as well, invites you to detach yourself from the world of 
illusions generated by your mind, too busy with material discomfort, to 
show you that you can live beautifully and graiouslly, loving and giving, 
on this planet, on which we came not by chance, in search of the unique 
truth, which propels us to learn a single fundamental and divine lesson, 
that of “love.”

The book BORN TO BE SOMEONE (ELSE), by the distinguished 
and well-known Canadian writer of Romanian origin, MIHAELA CD, 
is a book of aphorisms,which gathers reflections, deep thoughts, mo-
tivational statements, but also emotional poems, full of sincerity and 
essence. A book dedicated to Pompy and Nicoleta, with whom she lived 
the joys of life, remembering especially those of childhood! 

To the universal question “Why did you come into the world?”, the 
statement “Seek your destiny!” comes as a reply of destiny! The secret is 
in you and you will find it when you will be ready for it. “Don’t let anyone 
tell you who you are, / You know it best.”

Ion Minulescu’s lyrics greet you like a leitmotif: “What I once was , 
today I am no longer ... / But what I am today I am sorry / That I could not 
always be the singer / The same with the face of a Saint...”

The word of the publisher, the distinguished man of culture, Johnny 
Ciatloş-Deak, introduces us to the distinguished writer MIHAELA CD, 
in her tenth book, which comes to readers with spiritual gifts, of soul, 
born from the maturity of the writer.

I will present to you the most special aspects that I have noticed, 
leaving the rest, to discover them yourselves, on an imaginary thread, 
like that of Ariadne, this time of the author’s soul, for following her you 
will surely find yourselves. 

The book is structured in 17 chapters, with a dense and well-chosen 
content, which I will present below:

YOU EXIST, it introduces us to the existential sphere, where we are 
all where God has blessed us to be, as creative beings, bringers of love 
and Light, in the miracle of Life. It presents us with the joy of being a 
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Ne prezintă cu bucurie de român creştin, că a fost dăruită de Creator 
să se nască pe un „pământ strămoşesc“… „În ţara unde multe turme pasc / 
Şi unde râuri murmură aievea“, pentru a da slovelor „un nume“.

Ne atrage atenţia asupra muzicii lăuntrice, precum o „vioară“ însufla-
tă de Creator, care generează cea mai frumoasă simfonie, al cărui scriitor 
de partitură eşti chiar Tu!

Capitolul 2 ne aduce întrebarea cea mai firească: DE CE? „De ce eu, 
aici, acum?“ Da, suntem o şansă din miliardele de a nu fi fost, din ghinde-
le Copacului Cosmic şi asta nu întâmplător, pentru că numai în puterea 
fiecăruia stă posibilitatea aflării acestui demers creator, prin care ne naş-
tem spre a iubi şi a dărui.

MIHAELA CD îşi şi ne pune întrebări profunde, care te invită la 
reflecţii, precum: „Cât dăruieşti din timpul tău celorlalţi?“ M-am întrebat 
şi eu şi am descoperit că dăruind vine spre tine o mare bucurie! Sau: „Ai 
sădit o floare sau un copac în viaţa ta? Ai dăruit ceva fără să aştepţi nimic în 
schimb?, întrebări care mă duc cu gândul la înţelepciunea chineză, care 
încerca să limpezească drumul spre evoluţia spirituală. 

„Toţi oamenii se nasc buni, pentru că sunt creaţia lui Dumnezeu!“, dar 
prin Liberul nostru Arbitru decidem cine dorim să fim. Nu vom discerne 
din început asta, dar vom căuta, intuind că la un moment potrivit vom 
afla şi MIHAELA CD, a aflat!

Capitolul CINE EŞTI? vine în întâmpinarea cititorului cu răspunsuri: 
„Eşti unic“… „În oglindă poţi vedea ce vrei să vezi“, afirmaţie care îmi amin-
teşte spusele lui Brâncuşi: „Priveşte până vei vedea“, referindu-se la sculp-
turile sale. Iar noi suntem nişte sculpturi vii, însuflate de Creator, apoi 
modelate de fiecare aşa cum inima şi minte o cere. Secretul existenţei 
şi răspunsul la întrebarea din capitol e în fiecare din noi, ne sugerează 
autoarea, care vine cu îndemnuri: „Nu copia pe nimeni. Găseşte-ţi propria 
identitate“, spre a fi fericit.

În capitolul CE VREI?, autoarea ne arată că cel ce vrei să devii, de-
pinde de tine, de ceea ce discerni şi vrei să schimbi. Un mod de adresare 
direct şi confesiv, care te transformă instantaneu pe tine în personajul 
principal din această superbă analiză spirituală, îndemnându-ne spre a 
încerca: „E şansa ta la fericire!“ De asemenea aduce în prim plan un ade-
văr de mulţi neînţeles corect: „Părinţii îţi dau aripi“, apoi zbori. Moment 
de cugetare şi pentru părinţi şi pentru copii!



 Mihaela CD * Born to Be Someone (Else) 13

Romanian Christian, that it was given by the Creator to be born on an 
“ancestral land”… “In the land where many flocks graze / And where rivers 
really sing,” to name the desert words.

It draws our attention to the inner music, like a “violin” inspired by 
the Creator, which generates the most beautiful symphony, whose score 
writer is You!

Chapter 2 brings us to the natural question: WHY? “Why me, here, 
now?” Yes, we are a chance from the billions of non beings, from the 
acorns of the Cosmic Tree and this is not by chance, because only in 
our power lies the possibility of finding this creative approach, through 
which we are born to love and give. 

MIHAELA CD also asks deep questions, which invite to reflections, 
such as: “How much do you give of your time to others?” I also wondered 
and discovered that by giving, joy comes to you! Or, “Did you plant a 
flower or a tree in your life? Did you give something without expecting 
anything in return?, questions that make me think of Chinese wisdom, 
which tried to clear the way to spiritual evolution.

“All men are born good, because they are God’s creation!” But through 
our Free Will we decide who we want to be. We will not discern this from 
the beginning, but we will search, intuiting that at the right moment we 
will find out, and MIHAELA CD, she found out!

The chapter WHO ARE YOU? comes to meet the reader with an-
swers: “You are unique”… “In the mirror, you can see what you want to see,” 
a statement that reminds me of Brâncuşi’s words: “Look until you see,” 
referring to his sculptures. And we are living sculptures, inspired by the 
Creator, then shaped by self as the heart and mind require. The secret of 
existence, and the answer to the question in the chapter is in each of us, 
suggests the author, who comes with exhortations: “Do not copy anyone. 
Find your own identity” to be happy. 

In the chapter WHAT DO YOU WANT?, the author shows us that 
what you want to become depends on you, on what you discern and want 
to change. A direct and confessional way of addressing, which instantly 
turns you into the main character in this superb spiritual analysis, urging 
you to try: “It’s your chance for happiness!” It also brings to the fore a 
truth misunderstood by many: “Your parents give you wings,” and then 
you fly. Moment of thought for both parents and children!
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Capitolul TIMPUL ne aminteşte de valoarea acestuia, inestimabilă… 
„Foloseşte-l în favoarea ta!“ Şi ca o poveste a propriei vieţi, frumos spune: 
„Timpul îţi scrie în fiecare zi o filă în povestea vieţii tale“. Timpul nu se poa-
te cumpăra... El, Timpul, zic eu, rămâne Prietenul, Stăpânul, Slujitorul 
sau Profetul, aşezat pe celălalt taler al balanţei, de unde legăm fiecare 
prezenţă de altele, iar lotcile clipei ni se oferă pentru mereu alte călătorii 
spre inima existenţei.

Capitolul DORINŢA DE A TE SCHIMBA, relevă o dorinţă firească, 
dar nu uşoară, care depinde de fiecare, visele fiind impulsul promotor al 
acestei decizii etapizate: „Gândeşte! Analizează! Acţionează!“ sau: „dorin-
ţă, ambiţie, muncă şi perseverenţă!“

În capitolul NIMENI, autoarea este fermă: „Nimeni nu poate trăi viaţa 
TA în locul TĂU!“ Eşti singurul care îţi poţi descoperi limitele pe care 
trebuie să ţi le asumi, apoi să le depăşeşti, dacă doreşti. „Ai încredere în 
ceea ce simţi!“ — da, aici avem mult de lucru noi oamenii, nefiind educaţi 
pentru a ne asculta intuiţia sau semnalele lăuntrice, ale corpului, ale 
sufletului!

Capitolul FERICIREA ne prezintă această aspiraţie, care împreună 
cu Iubirea, formează un cuplu, în viziunea autoarei. Şi o definire a ei: 
„Fericirea este valsul bucuriei între inimă şi suflet“, ce trebuie căutată cu 
atenţie în locul potrivit. Magicul „Te iubesc“ ni-l prezintă cu toate va-
lenţele lui, depinzând de cine îl rosteşte: copil, părinte, bunic, iubit. Un 
„te iubesc“ spus azi face mai mult decât întreaga lume de mâine, e ca o 
invitaţie la veşnicie! 

Ne vorbeşte despre o melodie a inimii şi despre faptul că „Viaţa-ţi 
adună lumină divină“.

În capitolul LUPTA, ne îndeamnă să perseverăm continuu pentru re-
alizarea propriilor vise, care este de fapt: „o luptă cu tine însuţi“. Orice 
furtună va trece şi liniştea va reveni. „Iubeşte-te şi iartă-te“, într-o vindeca-
re miraculoasă a sufletului!

Capitolul RĂBDAREA, ne învaţă cum cu răbdare să ne colorăm via-
ţa, cu perseverenţa furnicii, pentru a ajunge în vârf! Şi acolo vei desco-
peri frumuseţea drumului, prin care tu ai evoluat, pentru a ajunge să 
vezi răsăritul de la înălţimea atinsă prin propriile puteri şi aspiraţii. Fru-
moasă trimitere întâlnim şi la a acţiona, dar şi la iubirea de natură „Să 
ai răbdare nu înseamnă să numeri toţi arborii dintr-o pădure, ci să aştepţi 
să crească!“
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The chapter on THE TIME reminds us of its value… “Use it to your ad-
vantage!” And as a story of her own life, she beautifully says: “Time writes 
you a page every day in the story of your life.” Time cannot be bought ... 
Time, I say, remains the Friend, the Master, the Servant or the Prophet, 
seated on the other side of the scale, from where we link each presence 
to others, and the moments are offered to us for always other journeys 
toward the heart of existence. 

The chapter DESIRE TO CHANGE reveals a natural desire, but not 
an easy one, which depends on eachy of us, dreams being the driving 
force behind this phased decision: “Think! Analyze! Act!” or: “desire, am-
bition, work and perseverance!”

In the chapter NOBODY, the author is firm: “No one can live YOUR 
life in YOUR place!” You are the only one who can discover the limits 
you have to assume, and then exceed them, if you wish. “Trust what you 
feel!”—yes, we humans have a lot of work to do here, not being educated 
to listen to our intuition or the inner signals, of the body, of the soul!

The HAPPINESS chapter presents this aspiration, which together 
with Love, forms a couple, in the author’s vision. And a definition of 
it: “Happiness is the waltz of joy between heart and soul,” which must be 
carefully sought in the right place. The magical “I love you” shows us all 
its valences, depending on who utters it: child, parent, grandfather, lover.
An “I love you” said today does more than the whole world of tomorrow, 
it’s like an invitation to eternity!

It tells us about a melody of the heart and the fact that “Your life 
gathers divine light.”

In the chapter THE FIGHT, she urges us to persevere continuously 
for the fulfillment of our dreams, which is in fact: “a struggle with your-
self.” Any storm will pass, and peace will return. “Love and forgive your-
self,” in a miraculous healing of the soul!

The PATIENCE chapter teaches us how to patiently color our lives, 
with the perseverance of the ant, to reach the top! There you will discov-
er the beauty of the road, through which you have evolved, to get to see 
the sunrise from the height reached by your own powers and aspirations.
We also find a beautiful reference to acting, but also to loving the nature. 
“To have patience does not mean to count all the trees in a forest, but to wait 
for to grow!”
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Capitolul ÎNŢELEPCIUNEA, ne e prezentată ca o virtute căpătată din 
lecţiile altora, dar şi din propriile lecţii, dacă ţi le însuşeşti. Valorile morale 
transmise de părinţi copiilor, le definesc personalitatea, ei fiind solul cel 
mai bun pentru semănat sau cărţile — un izvor a devenirii noastre.

În capitolul CREDINŢA, aceasta este orientată spre Creator, în Forţa 
Binelui: „Ajută! / Dăruieşte! / Iartă! / Iubeşte! / Crede în binele-omenesc / 
Ce stă ascuns adânc în noi / Căci înlăuntru glăsuiesc / Forţele binelui din 
noi“ (Credinţa-n bine). O lumină vine dinlăuntrul nostru şi ne locuieşte, 
un strop de divinitate, o scintilaţie din Marea Lumină! Bucură-te de ea şi 
luminează-i pe cei din jurul tău!

Într-o bucurie şi o recunoştinţă declarată, ne spune: „Prietenii adevă-
raţi sunt îngeri trimişi de Dumnezeu pe pământ.

În capitolul PUTEREA IUBIRII, iubirea ne este prezentată ca fiind 
cheia magică, deschizătoare de inimi… „Am fost creaţi din iubire“. Ea 
aduce: „pace, siguranţă, frumuseţe şi bunătate!“ Ca fizician, asta îmi amin-
teşte de unda iubirii, definită astfel de Daniel Winter, din California, prin 
a cărei interferenţă, respectând şirul lui Fibonacci, generează pace, viaţă 
şi armonie.

MIRACOLE îţi oferă o adevărată revelaţie prin cuvintele autoarei: mi-
racolul care „Tu eşti!“ Forţa ta, interioară şi puterea de a vedea lucrurile 
pe care tu le atragi: „Dumnezeu te iubeşte, el îţi scoate în cale oportunităţi 
pe care însă nu le observi decât dacă priveşti cu înţelepciune, răbdare şi 
iubire!“... „Universul este infinit şi TU aparţii lui“, interacţionează creator 
cu el!

SCHIMBĂ-TE vine deja ca răspuns la titlul cărţii: „Ţi-ai dorit să fii 
ALTCINEVA?“ şi o afirmaţie pertinentă: „Vaporul vieţii plin cu oportunităţi 
opreşte în multe porturi, depinde de tine dacă vrei să urci!“

Capitolul ALTCINEVA, acţionează concentric, fortificator: „Evaluea-
ză-ţi şansele! Fă-ţi un plan! Încearcă!“ Echilibrul este văzut ca o lecţie a 
vieţii, iar unicitatea adevărului, dăinuie indiferent de numărul de ochi. 
„Dă-ţi voie să fii fericit!“ De tine depinde! „Schimbările venit-au rând pe 
rând / Şi-n haina harului divin mă poartă / Croite-s slove ce se plimbă-n 
gând / Venite-s să-mi formeze altă soartă“ (Altcineva).

În EŞTI CINEVA, un îndemn stăruie: Crede în unicitatea ta, „Feri-
cirea ia forma inimii tale“, … Învaţă-te cu noul „TU“! În versuri continuă 
poeta: „Eşti cineva căci ţi-ai găsit menirea / Înscrisă-n stele de când te-ai 
născut / Dar importantă este firea şi voirea / Să vrei acum s-o iei de la-nce-
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The chapter WISDOM is presented to us as a virtue acquired from 
the lessons of others, but also from our own lessons, if we learn them. 
The moral values transmitted by parents to children, define their person-
ality, they are the best soil for sowing while the books are a source of our 
becoming.

 In the chapter FAITH, this is oriented towards the Creator, the Force 
of Good: “Help! / Give! / Forgive! / Love! / Believe in the human kindness 
/ That is hidden deep inside us / For inside speak / The forces of good in 
us.” (Faith in good) A light comes from within us and inhabits us, a drop 
of divinity, a sparkle of the Great Light! Enjoy it and enlighten those 
around you! In a state of joy and gratitude, she tells us: “True friends are 
angels sent by God to earth.”

In the chapter THE POWER OF LOVE, love is presented to us as 
the magical, heart-opening key… “We were created out of love.” It brings: 
“peace, security, beauty and goodness!” As a physicist, this reminds me of 
the wave of love, thus defined by Daniel Winter, from California, through 
whose interference, respecting the Fibonacci sequence, generates peace, 
life and harmony.

MIRACLES gives you a real revelation through the words of the 
author: the miracle that “You are!” Your inner strength and the power 
to see the things you are drawn to: “God loves you, he brings out oppor-
tunities that you do not notice unless you look with wisdom, patience, and 
love!” ... “The universe is infinity and YOU belong to it,” interact creatively 
with it!

 CHANGE is already coming in response to the title of the book: 
“Did You Want to Be SOMEONE ELSE?” and a pertinent statement: “The 
ship of life full of opportunities stops in many ports, it’s up to you to get on 
board!”

The chapter SOMEONE ELSE, acts concentrically, fortifying: “Eval-
uate your chances! Make a plan! Try!” Balance is seen as a lesson in life, 
and the uniqueness of the truth lasts regardless of the number of eyes. 
“Allow yourself to be happy!” It depends on you! “Changes have come one 
by one / And in the garment of divine grace they carry me /Sewn with words 
walking in thought / They have come to form another fate for me.” (Some-
one else)

In YOU ARE SOMEONE, an exhortation persists: Believe in your 
uniqueness, “Happiness takes the form of your heart,” … Learn with the 
new “YOU!” The poet continues in verse: “You are someone because you 
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put!“ (Eşti Cineva). Pentru ea, viaţa e un tren, iar la un moment oportun 
discernem fiecare cine dorim să fim: „Din pana celestină să-mi fac scut / 
Şi slova pozitivă să-mi ascut / Să scriu pentru dreptate şi iubire / Şi pentru 
a binelui propovăduire / Din muze nevăzute ce-mi şoptesc / Coboară-n glas 
lin Dumnezeiesc / Cuvinte aşezate-n toc divin / În scriitura-n ritm celestin. 
/ Le-aşez pe foi, le scriu aşa cum vin / Mă bucur şi-nţeleg că nu-i un chin / 
Născut-am fost pentru a fi altcineva / Şi voia Lui eu n-am vrut a schimba!“ 
(Născut pentru a fi altcineva) — poezia care dă titlul volumului. 

Ce frumos când la un moment semnificativ al vieţii descoperi ce a 
dorit Dumnezeu de la tine, şi… şi mai apoteotic este când constaţi că ţi-ai 
urmat drumul, unic, pe aceeaşi cale ce ţi-a fost aşternută de Creator, ca 
şansă de a o alege! 

Volumul se încheie rotund, tot cu versurile lui Minulescu (Cântecul 
unui om): „Şi-azi, dacă sunt un chip de Sfânt, / Aşa m-a vrut, pesemne, / 
Dumnezeu — Să fiu tot altul... / Şi să-l cânt mereu / Pe cel ce-am fost când-
va, dar nu mai sunt...’’ 

O carte concertată parcă de o mână divină, cernând grâul de neghină, 
plină de învăţăminte şi cugetări. Volumul pare a fi un curs de dezvoltare 
personală, la care nu numai asişti, ci participi şi tu, interrelaţionând cu 
adevărul, enigmele şi cu însăşi viaţa. 

Într-o concepţie grafică de excepţie, sugestivă, aleasă cu mare grijă, 
realizează un cocteil spiritual fermecător. Nu mă pricep la băuturi, dar 
mi-l imaginez, la o recepţie de gală, de proporţii, precum lansarea acestei 
cărţi, care te poartă în lumina sufletului MIHAELEI CD, pe corzile iubi-
rii de oameni, de Dumnezeu, de Cuvânt.

O carte spectaculoasă, în concepţie proprie, cum numai autoarea 
poate combina cuvintele, mesajul, cu imaginea, pentru a rezulta sinergic 
ce ea însăşi şi-a dorit! (ştiu cum este).

Construcţii estetice precum „Timpul — un trandafir incolor“ sau „Fe-
ricirea este roua de pe petalele“ te urmăresc, îţi rămân în gând şi după 
citirea cărţii, într-o reverie de zile mari, într-un frumos Împreună.

Cartea este o pledoarie pentru viaţa trăită frumos şi demn, bogată în 
virtuţi divine, unde a iubi înseamnă a ierta şi a dărui. Înseamnă bucu-
rie împărtăşită, într-un joc al mulţumirii şi al recunoştinţei. Cu fiecare 
experienţă trăită, viaţa devine un vis împlinit, o realitate complexă, în 
care timpul depune mărturie la răscrucea căutărilor de sine, într-un joc 
afirmativ, într-o deschidere către perenitate.
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have found your purpose / Inscribed in the stars since you were born / But 
nature and will are important / To want to take it now the beginning!” (You 
are Someone).

For her, life is a train, and at the right moment we each discern who 
we want to be: “From unseen muses whispering to me / Descend in the soft 
voice of God / Words placed in a divine pen / In writing in celestial rhythm. 
/ I put them on the sheets, I write them as they come / I’m glad and I under-
stand that it’s not a torment / I was born to be someone else / And I didn’t 
want to change His will!” (Born to be someone else)—the poem that gives 
the title of the volume.

How beautiful when at a significant moment in life you discover what 
God wanted from you, and even more apotheotic is when you find that 
you have followed your unique path, on the same way that was laid for 
you by the Creator, as a chance to choose it!

The volume ends roundly, also with Minulescu’s lyrics (A man’s 
song): “I always sing / The one I was once, but I’m not ...”

A concerted book as if by a divine hand, sifting the tares, full of les-
sons and thoughts. The volume seems to be a course of personal devel-
opment, in which you not only attend, but also participate, interrelating 
with the truth, the riddles and with life itself. 

In an exceptional, suggestive graphic design, chosen with great care, 
he creates a charming spiritual cocktail. I don’t know the drinks, but I 
imagine it, at a gala reception, of such proportions as the launch of this 
book, which carries you in the light of MIHAELA CD’s soul, on the 
strings of love for people, for God, for the Word.

A spectacular book, in her own conception, as only the author can 
combine,the words, the message,with the image, to result synergistically 
what she herself wanted! (I know how it is.)

Aesthetic constructions such as “Time—a colorless rose” or “Happiness 
is the dew on the petals” follow you, remain in your mind even after read-
ing the book, in a fantastic dream, in a beautiful Together.

The book is a plea for a beautiful and dignified life, rich in divine 
virtues, where loving means forgiving and giving. It means shared joy, 
in a game of contentment and gratitude. With each lived experience, 
life becomes a dream come true, a complex reality, in which time bears 
witness to the crossroads of self-search, in an affirmative game, in an 
openness to permanence.
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Când spunem A FI, înţelegem multe lucruri, dar important pentru 
noi este să ne străduim să scoatem în evidenţă ce e esenţial şi merită 
să fie înălţat în om. Un mod axiologic de a simţi lucrurile, aşa cum ţi-l 
dictează un anumit spaţiu, o anumită tradiţie. O sămânţă aruncată în 
pământul viitorului, credinţa în om, în valorile fundamentale, în spiritul 
care înfrânge vremelnicia, în favoarea roadelor de aur ale conştiinţei sau 
altfel spus, o lecţie care se învaţă din mers, dând timpului valoare, spre 
a te şti şi simţi OM.

Viaţa este o pledoarie pentru credinţă şi iubire, pentru compasiune şi 
luciditate, pentru înţelepciunea îmbrăcată în haina modestiei şi a dragos-
tei de oameni, o rugăciune făcută cu smerenie şi trudă, pe treptele greu 
de urcat ale devenirii. Cu siguranţă nu întâmplător ne-am întâlnit aici, în 
această carte, unde sufletul autoarei rezonează în inimile iubitorilor de 
frumos, iar libertatea spiritului ei, în scrierile sale, e o dovadă că a înţeles 
mesajul divin şi a urmat calea propriei deveniri. 

Îi mulţumim distinsei scriitoare MIHAELA CD pentru acest Dar, o 
felicităm, dorim cărţii viaţă lungă prin cititorii săi şi o asigurăm că o să-i 
urmărim în continuare, cu bucurie, noile aparţii editoriale.

prof. AURELIA RÎNJEA
Member of World Poets Association România 

Member of Writer’s Union of România
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When we say the verb TO BE, we understand many things, but it is 
important for us to strive to emphasize what is essential and worthwhile 
to be exalted in humans.An axiological way of feeling things, as dictated 
by a certain space, a certain tradition. A seed thrown into the land of the 
future, faith in humanity, in fundamental values, in the spirit that defeats 
temporality, in favor of the golden fruits of conscience or in other words, 
a lesson that is learned on the go, valuing the time, for knowing yourself 
and feeling HUMAN.

Life is a plea for faith and love, for compassion and lucidity, for wis-
dom clothed in the garment of modesty and love of people, a prayer 
made with humility and toil, on the difficult steps of becoming.It is no 
coincidence that we met here, in this book,where the author’s soul res-
onates in the hearts of lovers of beauty, and the freedom of her spirit 
in her writings, is a proof that she understood the divine message and 
followed the path of her own becoming.

We would like to thank the distinguished writer MIHAELA CD for 
this book.

prof. AURELIA RÎNJEA
Member of World Poets Association România 

Member of Writer’s Union of România
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Motto:

„Nu sunt ce par a fi — Nu sunt
Nimic din ce-aş fi vrut să fiu! . . .

Dar fiindcă m-am născut fără să ştiu,
Sau prea curând,

Sau poate prea târziu. . .
M-am resemnat, ca orice bun creştin,

Şi n-am rămas decât. . . Cel care sunt! . . .“

Ion Minulescu

*

“I am not what I seem to be—I am not
Anything I would have wanted to be! . . .

But because I was born without knowing it,
Or too soon,

Or maybe too late. . .
I resigned myself, like any good Christian,

And all that's left is. . . Who I am! . . .”

Ion Minulescu
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Cu infinită dragoste 
şi dor nemărginit,

dragelor mele

Pompy şi Nicoleta
împreună cu care am avut 

norocul extraordinar 
să umplem inimile bunicilor 
într-o minunată copilărie.

With infinite love 
and boundless longing, 

to my dear

Pompy and Nicoleta

with whom I was 
extraordinarily lucky 

to fill our grandparents’ 
hearts with our 

wonderful childhood
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CHAPTER 1

YOU EXIST

EXIŞTI
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You feel 
through 
existence 
and you 
exist 
through 
feeling

Simţind 
exişti şi 
exişti 
simţind



Te-ai născut 
UNDEVA,

nu contează 
UNDE,

important e că
 EXIŞTI!

You were born 
SOMEWHERE,

it does not matter
 WHERE,

important is that
YOU EXIST!
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Nimeni nu s-a născut pentru că a vrut el!

Decizia să vii pe lume îi aparţine altcuiva!

Tu eşti doar

 NOROCOS!

No one was born because they wanted to!

The decision to your coming into 

the world belongs to someone else!

You’re just

LUCKY!
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For a parent,
their child’s 
smile is a
miracle

Pentru părinte,
zâmbetul
copilului său 
este un 
miracol 

The fact that you EXIST is a MIRACLE!
Life is a miracle!

Faptul că tu EXIŞTI este un MIRACOL!
Viaţa este un miracol!
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Gândeşte fără egoism şi recunoaşte 
că, atunci când ai apărut TU,
altcineva a hotărât, nu TU, 

deci 
TU nu ai niciun merit! 

*

Think without selfishness
and admit that

when YOU showed up,
someone else decided,

not YOU, 
so

YOU have no merit!
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Mă-ntrebam care-i menirea

Eu m-am născut fără să vreau
Fără să fi cerut cuiva anume
Venit-am bucurie ca să dau

Şi slovelor pustii să le dau nume

Exist căci El a vrut ca să mă nasc
În lume poposit-am undeva

În ţara unde multe turme pasc
Şi unde râuri murmură aievea

Acolo-n leagănul cel strămoşesc
Fostu-mi-a dat să am noroc

Ca să respir aer pur românesc
Şi să-nfloresc plăpând boboc

Şi mă-ntrebam care-i menirea
Şi linişte n-aveam ca s-o găsesc

Şi-n mine clocoteşte uimirea
Când versurile în mine cresc.
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I was wondering what the purpose is

I was born unintentionally
Without asking anyone for it
I came to give joy especially

And to name the desert words

I exist because He wanted me to be born
I landed somewhere in the world

In the land where many flocks graze
And where rivers really sing

There, in that ancestral cradle,
I was lucky to see my first moon
To breathe pure Romanian air
And like a gentle bud to bloom

I was wondering what the purpose is
And I was restlessly searching for it 

Wonder boils in my soul 
When the lyrics grow inside me.
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Cel mai frumos dar pe care ţi l-a făcut 
Dumnezeu este viaţa!

The most beautiful gift God has 
given you is life!

***

Omul fără suflet ar fi ca o vioară fără arcuş.

A soulless man would be like 
a bowless violin.
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Fă din viaţa ta cel mai frumos 
cântec de vioară!

Make the most beautiful violin song 
out of your life!
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Fii recunoscător pentru acest dar, VIAŢA, 

alţii n-au avut NOROCUL TĂU!

Be grateful for this gift, LIFE, others did 

not have YOUR LUCK!

***

Ai primit şansă la o viaţă, ce faci din ea?

Ce hotărâri ai luat TU pentru TINE?

You got a chance at a life, what do you do with it?

What decisions have you made for YOURSELF?

***

Dumnezeu a hotărât ca tu să trăieşti,

numai EL are dreptul să-ţi ia viaţa!

God decided that you should live,

HE is the only one who has the right 

to take your life!
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TU respiri, trăieşti, zâmbeşti,
deci EXIŞTI!

YOU breathe, live, smile,
so you EXIST!
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CHAPTER 2

WHY?

DE CE?
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Mai am o mulţime 
de întrebări

I still have a lot 
of questions
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De ce EU?
De ce AICI?
De ce ACUM?
De ce AŞA?

Why ME?
Why HERE?
Why NOW?
Why SO?
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Ai primit şansa
SĂ EXIŞTI cu un SCOP!
Te-ai gândit vreodată
CARE ESTE ACELA?

You got the chance
TO EXIST with a purpose!

Have you ever thought
WHAT THAT IS?
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Ce rol ai TU pe PĂMÂNT?

What role do you play on EARTH?

***

Cum eşti TU în raport cu ceilalţi?

How are you in relation to others?

***

Ce faci TU pentru ceilalţi?

What do you do for others?
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Faptele tale au schimbat în bine 
viaţa celorlalţi?

Did your actions change the lives of others 
for the better?

Cât dăruieşti din timpul tău celorlalţi?

How much of your time do you give 
to others?
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ÎNTREBĂRI

De ce aici? De ce acum?
Cum ai gândit Tu, Doamne?
De ce aşa pe acest drum

Cum m-ai adus în toamne?

Căci rolul nostru pe Pământ
Ne este dat c-un scop precis
Nu dăinuim degeaba-n vânt

Şi cercetăm al vieţii telescop

Avem de dăruit cuiva-ntr-un fel
Că Dumnezeu le-a rânduit pe toate

Avem un ţel ce nu îl ştim defel
Şi-l căutăm atâta cât se poate!
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QUESTIONS

Why here? Why now?
How did you think, my Lord?

Why so, on this road
How did you bring me in the falls?

For our unique role on Earth
We are given a precise purpose

We do not stay in vain in the wind
And we’re researching the telescope’s life

We have to provide for someone in a way
That God has ordained them all

We have a goal that we do not know at all
And we’re looking for it all the way!
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Nu face umbră pământului degeaba, 
lasă ceva în urma ta!

Don’t shadow the earth in vain,
leave something behind!

***

Ai sădit o floare sau un copac în viaţa ta?
Have you planted a flower or a tree in your life?

***

Ai dăruit ceva fără să aştepţi nimic în schimb?
Have you given something without 

expecting anything in return?



 Mihaela CD * Born to Be Someone (Else) 57

Toţi oamenii se nasc buni pentru că
sunt creaţia lui Dumnezeu!

All people are born good because
they are God’s creation!
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