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Cel mai tare curs online din Romania. 
 

 

Ar putea fi ceva la care să spui DA din prima? 

Ar putea să te scoată ceva din rutină, declanşând energia şi 

strălucirea unei zile? 

Ar putea exista o provocare atât de puternică încât să ocupe un 

loc principal în activitatea ta? 

  
 

Iarna s-a aşternut şi o dată cu zăpadă s-a depus şi liniştea. Parcă totul a îngheţat sub auspiciile sezonului rece şi 

sărbătorilor aşteptate. Trecuse o lună în care aproape nimic nu mergea cum trebuie. Atunci mi-am pus o întrebare: ce 

aş mai fi putut face şi nu am făcut?  

Cu toată experienţa mea, nu ieşeam din impas, nu vedeam traseul corect prin labirintul întortochiate. 

 

Într-o asemenea stare puţin dezorientată şi confuză, aşteptam. Aveam un sentiment că va apărea ceva de care să mă 

agăţ. Cu fiecare zi trecută, sentimentul era tot mai puternic, chiar obsesiv până la convingere. Într-o zi, o prietenă mi-

a spus ceva despre un curs. Nu a ştiut detalii, nu şi-a mai amintit numele persoane dar asta m-a stârnit. Am citit ani 

buni materiale despre NLP, aşa că nu m-am lăsat entuziasmat pur şi simplu, deoarece nu se făcea conexiunea pe 

aşteptarea mea…de care ţi-am spus mai sus. 

 

A doua zi, după ce subconştientul a procesat informaţiile, mi-am propus totuşi să explorez puţin. Aşa am ajuns pe site-

ul lui Marius Simion – de care nu am auzit până atunci – şi m-am abonat la newslettere.  

După încă vreo câteva zile, am primit un mail cu câteva referinţe despre un curs online MIBO – Mentorship 

Internet Business Online. După ce am citit şi am văzut o prezentare video, s-a produs acea conexiune cu 

aşteptările mele. Mi s-a confirmat foarte clar că asta era ce am aşteptat. 
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Acest curs mi-a deschis un orizont nou către succes. 

După toate studiile făcute, cunoştinţele asimilate şi experianta dobândită, nu am crezut că voi găsi în România, ceva 

cu un impact atât de puternic asupra mea, cum este MIBO. Îmi exprim bucuria că am luat o decizie înţeleaptă, 

înscriindu-mă la acest curs. 

Sunt convins că multă vreme, romani de pretutindeni vor auzi despre noi şi mulţi dintre noi vom face parteneriate 

plăcute şi profitabile. 

 

Înainte de a te înscrie, accesează acest link şi vizualizează filmuleţul cu mentorii cursului care îţi vor aduce informaţii 

utile cu privire la ceea ce înveţi la curs. Aşa cum vei vedea în prezentarea video, pe parcursul întregului curs, zilnic de 

luni până joi, vor fi testimoniale cu lecţii foarte importante şi informaţii extrem de utile spuse în cel mai practic mod pe 

care l-am întâlnit. 

 

Dacă ţi-ar face plăcere să te ajut cu câteva jaloane, fiind zi de zi lângă tine pentru cooperare, înscrie-te astăzi. 

Am ales de data asta să nu-ţi spun mai multe despre opinia mea... referitor la acest curs. 

Mai jos sunt câteva opinii… diversificate ale unor colegi, care îmi sunt dragi la acest curs. 

 
….. 

MIB este o imbinare nemaintalnita pe piata romaneasca si nu numai. Este ceva inovativ, profesionist, motivat, 

antrenant, etic, vizionar. Intrepatrundere intre business, socializare, dezvoltare personala cu construirea sau 
recapatarea incredereii in sine, relatii interumane,creare de valoare si sustinere etica in business, pasiune, succes, 

stare de spirit, mentorat,focul pasiunii dezlantuite care prinde contur si ia viata in cursant… interesant insa, ca fiecare 
face asta in ritmul lui. 

  

Carmen Miricioiu  http://www.lifeinyourhands.ro/  http://www.500handproject.com/  
 

MIB- ul pentru mine este o noua formula despre viata - un curs, pentru toata lumea (de la mic la mare, indiferent de 

http://www.mibconcept.ro/mibo/index?af_s=4q544177
http://www.lifeinyourhands.ro/
http://www.500handproject.com/
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rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, opinie, apartenenţă politică, avere sau  de origine socială:), 

despre cum sa traiesti o viata implinita, in fericire si de succes. 
 

Este un curs care vine la tine acasa impreuna cu cei mai intelepti, binevoitori si rabdatori profesori, cu noi prieteni 
adevarati, si iti aduce pe tava toate secretele unei afaceri online de succes, precum si secretele unei vieti fericite, pe 

diverse teme, de la prietenie, dragoste, sex, copii, muzica pana la dezvoltare personala, scopul vietii...este un 

UNIVERS NOU bazat pe principiul:" Unul pentru toti si toti pentru unul". 

 Ludmila Morosan  http://nevoiadesucces.ro/blog/  

 
MIB e locul unde am intalnit valoarea pe care mi-o doream in viata mea: oameni valorosi, de la mentorii cursului, pana 

la colegii motivati de a gasi calea spre implinirea propriului vis, informatii valoroase si strategii eficiente de actiune care 

sa ma conduca spre succesul personal, certitudinea ca pot trai frumos intr-o lume plina de incertitudine, prin valoarea 
pe care o pot da vietii mele si a celorlalti. 

 
MIB e locul unde am descoperit ca pot comunica autentic cu oameni pe care nu-i cunosc personal, dar care sunt 

oameni frumosi si generosi, pe care te poti baza, oameni care mi-au devenit foarte dragi si pe care ii simt aproape de 

sufletul meu. 

Cristina Pal  http://www.zambetulcopilariei.ro/  

 
Pentru mine MIB a venit exact la timp. De aproximativ 1 an ma tot chinuia dorinta de a avansa, de a ma face cu 

adevarat utila, de a-mi face un scop din viata traita. Si nu zic cuvantul "chinuia" degeaba: era ca un zumzet continuu 
in creierul meu nevoia aceasta ACUTA de evolutie. Exact asa: nevoie acuta de a evolua! 

…… 
M-a fulgerat ideea ca TREBUIE sa ma inscriu, ca fara acest curs pierd exact sansa pe care mi-o doream: de a evolua! 

Si am facut in 3 zile rost de toata suma necesara, si m-am inscris! Sentimentul de dupa inscriere era de nedescris! 

Eram multumita de mine ca am reusit sa fac rost de banii necesari, si mai ales STIAM fara strop de dubiu ca facusem 
exact pasul maret de a incepe ceva concret inspre evolutie. Si nu m-am inselat! Cursul este o capodopera, antrenant 

fara a fi constrangator, haios si serios in acelasi timp, teoretic si practic in procente perfecte. Simt zilnic nevoia de a 
intra pe site, macar pentru cateva minute, si deja simt o unda de regret la gandul ca se va termina curand. Prin 

intermediul lui m-am pus literalmente pe treaba, am un site, am articole, am la dispozitie exact informatiile necesare 

pentru a continua. Si cel mai important: am CERTITUDINEA ca voi ajunge sa imi indeplinesc visul: acela de a evolua. 

 Maria Trambitasu http://mariet.ro/  

 
MIB =  acel SUPERSONIC in care daca te-ai incumetat sa urci ,vei avea surpriza sa-ti descoperi NOI ABILITATI (de 

care poate te indoiai pina acum) DE-A ZBURA"pe o noua planeta numita MIB pe baza "biletelor -test de personalitate 

unde vei fi luat de manutza de cei doi " ingeri "  care te vor invata ca: 
- aceasta calatorie temporara este de fapt un DEMO de Rai pentru un NOU INCEPUT in cariera ta  

-fara RELATIE cu cei mai draguti co-echipieri ,435 la numar + FB, te vei prabusi din zbor si nu vei supravietui indiferent 
de tipul parasutei utilizat . 

http://nevoiadesucces.ro/blog/
http://www.zambetulcopilariei.ro/
http://mariet.ro/
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 Adda  http://traiestedivin.ro/  

 
MIB este locul in care  inteligenta, frumusetea sufleteasca si creativitatea si-au fixat loc de intalnire.  

Este locul care mi-a deschis ochii spre adevaratele valori ale lumii. 
Este locul care te face sa te simti important si nu te da niciodata la o parte pentru ca nu ai fi  prea bun. Dinpotriva iti 

adauga pene la aripi. 

Este locul care scoate profesionisti veritabili. 

 Broasca Marcela 

 
Un curs care misca lucrurile catre actiune si rezultate. 

 puternic, prin modul sau de a te invata din sa gandesti astfel ca te face sa te intrebi oare de ce nu mi-am data 

seama pana acum, 

 eficient pentru ca stie sa te conduca la rezultate, 

 frumos, pentru ca te intalnesti cu o multime de oameni frumosi ca tine, 

 entuziasmant pentru modul in care te face sa-ti placa ce inveti si vrei sa stii mai mult si ce e mai important 

 te pune pe o traiectorie ascendenta pentru viitor. 

 
     Indrazneste! N-o sa-ti para rau. E chiar sansa vietii tale. 

 Raluca Theodora Motrescu  http://www.prietenulpc.ro/  
 

Am inceput prin a respinge in totalitate ideea acestui curs, apoi am primit "libertatea" de a nu participa la acest curs 
(de la cine am primit invitatia), pentru ca apoi o scanteie s-a aprins in inima mea si din acea clipa, decizia a fost luata: 

Particip… locul meu e acolo! Din acel moment magnific am simtit ca valoarea ce-o voi putea primi va fi ceva de 

neegalat si chiar nu m-am inselat absolut deloc, ba dimpotriva, am primit mult mai mult decat m-a asteptam, atata 
valoare si prieteni autentici la un loc, iar pentru asta un mare MULTUMESC tuturor. Daca ar fi sa spun intr-un cuvant 

ce inseamna pentru mine acest curs, acela este MAGIC, de la zero to hero, chiar real. 
     Simt cum mi-au crescut aripi si totodata am invatat sa cred ca pot si zbura, in 2 luni am reusit mai mult decat chiar 

puteam sa-mi imaginez ca e posibil. 

 Hani  http://traiescliber.ro/  

 
MIB este , in primul rand, locul unde primesti minunata confirmare ca NU esti singurul "nebun" care vrea altceva, MAI 

MULT, de la el insusi si de la viata. Este locul unde energia pozitiva intalneste inteligenta, spiritul de competitie 
promovat intr-un mod sanatos, diversitatea , generozitatea.... Este singurul curs la care trebuie sa te disciplinezi in 

sensul de a nu petrece PREA mult timp aici si NU invers, asa cum se intampla in alte cazuri. MIB ofera un program de 

evolutie personala si nu doar informatie specializata. Putine cursuri fac asta. Daca mergi la un curs de evolutie 
personala, doar asta primesti, daca mergi la unul pentru exploatarea internetului in afaceri, doar asta primesti, 

etc....Aici, primesti totul ! 
In plus , si DA : exista inca un "plus" , primesti toate informatiile de care ai nevoie, fie ele legate de curs sau nu, si le 

http://traiestedivin.ro/
http://www.prietenulpc.ro/
http://traiescliber.ro/
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primesti de la oameni care se pricep, care le-au testat si care ti le ofera GRATUIT. Trebuie doar sa intrebi! 

In acest moment, imi vine foarte greu sa cred ca exista ceva mai bun sau macar de valoare similara pe piata!! 

  Dia Popa  http://lovelifejoy.com/  

 

- ma tine in actiune ca nimic de pana acum. Ma mobilizeaza constant, atat cursul cat si colegii 
- cea mai de pret comoara - colegii - valoare inestimabila concentrata intr-o directie comuna 

- forma de educatie fenomenal de incitanta. Nu-mi amintesc cand am mai absorbit cu atata interes si placere informatii 
asa variate si atat de valoroase 

- inscrierea la MIBO, decizie pentru care ma felicit de mai multe ori in fiecare zi 

 Florin  http://excelentaincomunicare.com/  
 
Pe scurt, acest curs mi-a schimbat modul de gandire si viziunea. De cand am inceput MIBOnline am devenit mult mai 

receptiv la invatare si poate cel mai important lucru pe care l-am obtinut este abilitatea de a actiona. Orice persoana 

care are blocaje, obiectii sau orice fel de infranari le poate depasi aici. Ceea am obtinut este libertatea de exprimare (o 
aveam dar nu o foloseam), ajutor si ajutorarea altora (lucru care te implineste extraordinar de tare), cunostinte 

esentiale si revolutionare de business care pot schimba stilul de viata complet. 
 

Concluzia mea despre acest curs este faptul ca nu este un simplu curs de business. Este o noua viziune care o data 

acceptata produce schimbari minunate in vietile oamenilor. Aici am primit impulsul de a actiona si mi-am gasit drumul, 
iar beneficiile sunt enorme: relatii de calitate, venituri pasive, dezvoltarea personalitatii si multe altele. 

 

 Stefan http://omulcheie.ro/   
 

O experienta de viata, ma chinuiam de 2 ani sa imi fac un site, si cu ajutorul acestui curs am facut intr-o luna jumate 

un site, am scris 3 articole si am si abonati la site. " 
"Am invatat ca putin cate putin, si in ritmul meu, pot ajunge sa fac lucruri mari, am capatat incredere in mine si in 

vocatia mea, am inceput sa lucrez pentru o cauza, Multumesc MIB" 

 Stefan Bratosin  http://trezestecampionul.ro/  

 
Pentru mine MIBO inseamna chiar...wow... 

…. 
sunt extrem de entuziasmata   si fericita, nu credeam ca am sa pot scrie ceva vreodata... 

dar uite ca pot, plus increderea care am capatat-o in mine...e extraordinar cum te poti schimba intr-un timp atat 
de scurt...am invatat sa dau si sa primesc valoare ...am cunoscut oameni atat de frumosi din toate punctele de 

vedere...   cu care imi doresc sa raman alturi in suflet si in timp ;-))  

 
..recomand cu cea mai mare caldura aceasta unica experienta ce te ridica mai sus decat ti-ai imaginat vreodata. 

http://lovelifejoy.com/
http://excelentaincomunicare.com/
http://omulcheie.ro/
http://trezestecampionul.ro/


 

www.celmairapid.ro 

 6 

Gândește-te cum e să trăiești o viață fără să reușești să respiri. Te duci la lucru, vii acasă, totul e cenușiu, nici o 

culoare nu te orbește. În sinea ta e ceva, un curcubeu mic, cu multe culori, vrei să scrii, sau să cunoști oameni, vrei să 
înveți sau să ajuți oameni, vrei să te afirmi sau să zărești oportunități. CAUȚI! E tot ceea ce poți face, cauți la lucru, 

cauți acasă, cauți printre prieteni, și într-o zi găsești ceva. Habar n-ai dacă e sau nu schimbarea mult râvnită. Te bagi. 
Încerci să te convingi că e. Aștepți cu nerăbdare să ai dreptate. Te loghezi pentru prima dată. Atâta aer n-a mai văzut 

plămânul tău de când ești. ÎNCEPI SĂ RESPIRI! TRĂIEȘTI!!!  

 Iulia Aldea  http://www.inspiratiedemoment.ro/  
 

Ce am invatat la cursul MIB? 

Cu siguranta mult mai multe decat mi s-a promis la inceput ...Mai mult decat informatiile valoroase pe care le-am gasit 
aici, mi-am imbogatit viata si sufletul cu oameni de valoare, care timp de 3 luni de zile m-au insotit in aceasta 

minunata calatorie numita MIB si care sunt mandra si onorata sa-i numesc adevarati prieteni. 

Alexandra  http://www.rezolvareaconflictelor.ro  

 

MIB te slefuieste si scoate la suprafata diamantul din tine.  
Pana la acest curs nu am crezut ca pot exista persoane care sa imi influenteze atat de mult evolutia. 

 Ion Pisica  http://invatampromovare.ro/  
 

Pentru mine MIB este mai mult decat un curs de business, este locul unde am descoperit cine sunt, ce pot si unde 
vreau sa ajung! Dar mai presus de toate, este locul unde am aflat ca pot primi ajutor in mod dezinteresat, din 

prietenie, si asta mi-a redat increderea in omenire! 

 Elena Badea  http://www.infuziedesanatate.ro/  
 

Ce m-a fascinat la MIB a fost, in primul rand varietatea de participanti, mai bine spus a varstei acestora, apoi 
abundenta moldovenilor (ceea ce denota, in ciuda rautatilor, o dorinta si o putere caracteristica de a face ceva pentru 

viata lor, si a nu astepta de la stat, Guvern sau alte institutii). 

Apoi, stilul de predare al lectiilor ce cauta sa imbine dezvoltarea la nivel de atitudine cat si de strategie, indispensabile 
unui antreprenor! 

Si in al treilea rand, ce am apreciat si apreciez, este calitatea unor oameni pe care i-am intalnit cu acest prilej, cu care 
am stabilit contacte, si cu care sunt sigur ca voi ramane prieten pentru multi ani, de acum incolo! 

 Adrian Iacob  http://aisucces.ro/  
 

acest curs mi-a depasit asteptarile; am ales sa ma inscriu pentru ca simteam ca imi pot promova mai bine online 
serviciile pe care le ofer. Acum, la 16 zile de la inaugurarea site-ului, am 176 abonati la newsletter, 523 fani pe pagina 

Facebook a site-ului, 1346 vizitatori unici si un articol cu 755 like-uri. Multumesc si sunt recunoscatoare. 

http://www.inspiratiedemoment.ro/
http://www.rezolvareaconflictelor.ro/
http://invatampromovare.ro/
http://www.infuziedesanatate.ro/
http://aisucces.ro/


 

www.celmairapid.ro 

 7 

 Marcela http://www.armonieinsuflet.ro/ 

 
 

Ce este MIBO pentru mine?   O Stare de Spirit ! 
Am fost inspirata, motivata, am tinut ritmul constant, am simtit  energia mentorilor si a tuturor colegilor extrm 

de  entuziasti, mi-am si ne am descatusat energiile creatoare si  am devenit Forta ce aduce schimbarea in bine. 

Magie, Inspiratie si Energie creatoare! 

 Rodica Todireanu  http://investiminteligent.ro/  

 

Daca te-au convins, te poti inscrie AICI 

MIB? Un excelent raspuns la intrebarea SI ACUM CE FAC?Actionez! Traiesc-urmez o strategie! nu las viata la voia 
intamplarii, ci o construiesc Azi.  

Eu cautam un curs de dezvoltare personala. M-am ales cu cea mai buna "scoala pentru viata". Nu afirm deloc ca am 

finalizat cursurile, ci ca am invatat ca e minunat sa fii acolo, pe drumul tau:), sa faci ceea ce -ti place cel mai mult, 
dupa ce te-ai regasit pe tine. Este excelent sa fii in actiune, actor in viata ta, prezent, centrat pe tine si dedicat lumii in 

care traiesti, convins ca vine clipa sa daruiesti ce ai mai bun ei. MIB? VINO SA VEZI? Doar asa intelegi.  

 Simona Ciobanu  http://alegsatraiescazi.ro/  

 
MIB insemana pentru mine: 

- o poarta catre taramul tuturor posibilitatilor ce zaceau adormite in interiorul meu, focul care alimenteaza pornirea 

spre o noua viata 
- o noua familie, virtuala, la fel de adevarata ca si cea reala, unde ma simt incurajata, apreciata si iubita. 

 Florentina Berlan  http://povestindmatematica.ro/ 
 

 
Cursul MIB e cea mai buna unealta de dezvoltare pe o gramada de planuri: disciplina, scris, comunicare, marketing, 

crearea unui site. Sunt pur si simplu fericit ca am dat 179 de euro; o investitie excelenta pentru un baiat de 19 ani! 

 Vlad Laichici  http://proactivitate.ro/  

 

Este cea mai buna alegere si investitie ce cam facut-o in 32 de ani de viata.Am invatat aici cum sa imi fac o afacere 
online, cum sa o organizez si cum sa castig bani din pasiunea mea. Am mai invatat si cum sa ma organizez in viata de 

zi cu zi si in afacerile offline care le detin. Un curs care te invata disciplina personala si te dezvolta personal pe mai 
multe planuri.O lectie de viata, la un pret prea mic! 

http://www.armonieinsuflet.ro/
http://investiminteligent.ro/
http://www.mibconcept.ro/mibo/index?af_s=4q544177
http://alegsatraiescazi.ro/
http://povestindmatematica.ro/
http://proactivitate.ro/
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 Lucian Popesc  http://www.sepiart.ro/ 

 

MIB este locul unde Creatia este scantea care aprinde focul Pasiunii,  Succesul Implinirii pe domeniul Actiunii (asta 
pentru vizatori) 

MIB este locul unde se creaza, se descopera valoarea si se fructifica Pasiunea (pentru pragmatici) 

 Calin Biban   

 
Pe mine experienta MIB ma ajuta (nu folosesc timpul trecut, pentru ca nu exsista in cazul MIB): 

1. sa fiu libera, fara convingeri limitative si sa-mi iubesc pasiunea si creatia,  
2. sa pastrez in inima mea, pentru totdeauna, prieteni adevarati, care m-au invatat ce inseamna "neconditionat".  

 

De pe 6 decembrie , cand mi-am platit cursul, am asa un sentiment de implinire si un zambet mare pe fata!!! 
Colegi, va iubesc  si va multumesc ca mi-ati fost alaturi atunci cand am cazut si am avut nevoie de mainile voastre, sa 

ma ridic. 

 Monica Mihai  http://femeiacocheta.ro/  

 

Mie acest curs mi-a schimbat radical viata. Simt ca in sfarsit fac ceva cu adevarat valoros cu viata mea. Mi-am 
descoperit adevaratul potential de care nu eram constienta pana acuma.  

 
Desi am 33 ani, am absolvit cu note mari 2 facultati (Economie si Actorie), am urmat nenumarate cursuri tehnice si de 

comunicare, de cand ma stiu si pana acuma, am fost la multe conferinte si am citit multe carti, la acest curs am 

invatat mai mult decat in toti acesti ani de studiu, de munca si de experienta practica. 
Am cunoscut oameni de calitate, care chiar m-au ajutat cu adevarat cand le-am solicitat ajutorul si nu numai. Am legat 

prietenii, ma simt cu totul alt om. 

 Stefana http://www.culegvise.ro/  

 

Pentru mine impactul major il are ENERGIA acestui loc MIB, te ia valul si te ridica in culmi. Te cunosti, te deschizi, te 
uiti in oglinda ( cu ajutorul colegilor) si vezi o persoana schimbata...Schimbare in directie pozitiva, evident, deoarece 

aceasta platforma ascunde multa-multa energie pozitiva prin intermediul colegilor minunati si dornici de a ajuta si a 
da... 

 Ildi  http://lizcreatext.ro/  

 
Pentru mine MIBO a inceput din curiozitate dar si dorinta, ca o joaca la inceput ce apoi incet s-a transformat intr-o 

provocare de a-mi impinge limitele, de a ma descoperi mai mult si de a porni incet la drumul ce m-i l-am proiectat in 

minte si suflet si pe care il descopar pas cu pas.  

http://www.sepiart.ro/
http://femeiacocheta.ro/
http://www.culegvise.ro/
http://lizcreatext.ro/
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Acum a devenit o stare de spirit..care imi place, ma inspira si imi da increderea de a indrazni mai mullt, de a crea mai 

mult si de a oferi mai mult..si asta e doar inceputul!:) 

 Remus  http://www.drumulsprebogatie.ro/  

 

MIB a inceput pentru mine mai degraba ca o curiozitate - hai sa vedem ce mai zic si acesti doi baieti, Gratian si Daniel 
- si mi-am dat seama pe parcurs ca acest program este f bine structurat in asa fel incit orice novice sa porneasca pe 

drumul antreprenoriatului online dar si offline. 

MIB este o provocare pentru mine pt ca pana acum le dadeam altora sa-mi rezolve aceste aspecte iar acum ma 
straduiesc sa le invat si sa le aplic. 

Ma bucur in orice moment ca intilnesc oameni noi dornici de dezvoltare personala si de contributie la comunitate. (aici 
pe platforma MIB i-am vazut f bine ) 

 Luke  http://www.cadouriscumpe.ro/  

 
Acest curs mi-a schimbat viata radical. Mi-a resetat mintea. Prima reactie a fost WOW, m-am uitat la primul video de 4 

ori consecutiv, intram obsesv pe site sa vad daca au mai adugat materiale video. M-am inscris direct nu m-am mai 

gandit. De 4 ani tot incercam sa fac ceva, am cumparat nenumarate cursuri majoritatea tepe :). Mi-a dat incredere 
maxima, iar de acum incolo sunt convins ca voi avea numai beneficii.  

 
Am invatat sa ies din blocaje si mi-a recapatat increderea in mine. Satisfactia este maxima.  

 
Sunt onorat, am invatat ce inseamna sa fi de valuare. 

Este cel mai tare curs pecare l-am urmat pana acum, m-a eliberat pur si simplu.  Magnific! 

 George   
 

"Pornind de la iluzia  unde il urcasem pe "vreau mai mult de la mine" am dat de MIB care m-a adus in realitatea de "a 
avea mai mult ". 

"Spun "a avea mai mult" pentru ca ma asteptam la un curs normal, cum sunt multe alte cursuri, iar aici am gasit 
oameni anormali de normali , care cu pricepere si modestie m-au indrumat pe mine cea "atoatestiutoare" in lumea 

mirifica a ceea ce inseamna sa reusesti in a-ti gasi pasiunea, vocatia si puterea de a merge mai departe, chiar si la 
varsta cand altii isi cresc nepotii. 

 Alexa  http://www.altibi-travel.com/  

 
Acest curs mi-a schimbat viața, am învățat foarte multe informații care le voi folosi mereu de acum în colo, și mi-am 

dat seama că cu cât le voi folosi mai bine, cu atât avantajele vor fi mai mari. 

Îmi place că MIB este diferit, te încurajează, te face să acționezi, te face să reușești! 

Marius  http://farablocaje.ro/  

http://www.drumulsprebogatie.ro/
http://www.cadouriscumpe.ro/
http://www.altibi-travel.com/
http://farablocaje.ro/
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Vrei sa descoperi o noua latura a ta, sa experimentezi, sa inveti interactiv despre business-ul online, sa faci lucruri 
pentru tine si sa oferi valoare celorlaltor? La MIB le ai pe toate, plus cateva bonususi daca actionezi: un vis implinit, o 

comunitate de oameni minunati cu care nu numai cresti impreuna, dar iti ofera prietenia lor si ajutorul la nevoie, si un 
start bun in afacerea ta online. 

 Corina Neacsu  http://www.maieficient.ro/  

 

Ai avut vreodata senzatia ca ceva in viata ta functioneaza ca un angrenaj foarte bine uns, ca fiecare piesa este in locul 
unde trebuie si isi face partea asa cum trebuie? Asta a insemnat pentru mine MIB si in felul acesta FAC si eu totul 

acum. Merge treaba ca unsa :) 

 Dana Suciu   

 
Acest curs este pentru mine o experienta pozitiva de invatare. 

O competitie reala in care toti suntem INVINGATORI. 
Dar mai cred ca este si o mica revolutie in modul de gandire al nostru, al romanilor. 

 Axantioi Nicoleta  http://fericireindar.ro/  

 
Pentru mine MIB-ul reprezinta valoare, valoare, valoare, deci valoare la puterea a III-a, ca in emisiunea aceea cu de 3 
ori femeie, daca va mai aduceti aminte. 

 Cristina  http://www.jurnalulvietii.ro/ 

 

 - m-a tras de multe ori inafara zonei de confort, si la un moment dat am ramas acolo. Adica inafara zonei de confort. 
 - mi-a pus mintea la contributie si de cand am inceput cursul am inceput si un program de fitness al creierului, intr-un 

mod in care n-am mai facut-o pana acum, adica: distractiv.  

  Am avut atatea revelatii, in tot acest timp de 2 luni, de cand a inceput cursul, cat n-am avut in perioade bune de 
timp, respectiv ani.  

  Cel mai important lucru, mi-am intarit respectul si admiratia pentru cei de acasa, si sunt extraordinar de incantata ca 
acest lucru se intampla in Romania, initiat de romani.  

   Acest gand este poate si o repercusiune a frustrarilor mele vis a vis de imaginea romanilor peste hotare , insa lasand 

la o parte orice urma de negativism, as vrea sa iti spun o chestie extraordinar de vizibila, aici unde sunt. Banii se fac, 
oferind. :) LA PROPRIU. 

     Asta am invatat si de la MIB. MIB iti ofera o alta perspectiva a felului cum se intampla lucrurile. Ceea ce 
este ca o gura de aer proaspat pentru Romania.Am primit atat de  multe de cand sunt aici!   

Sunt recunoascatoare pentru asta, si multumesc. 

Asa ca, concluzionez : ceea ce invat cel mai mult aici la MIB, este sa ma asez in pozitia de a oferi.  Nu este o pozitie 
neaparat fizica, cat mentala si sufleteasca. Cred ca este usor sa intinzi o mana catre cineva , insa este minunat atunci 

cand o faci cu toata fiinta. Atunci se intampla ceva... 

http://www.maieficient.ro/
http://fericireindar.ro/
http://www.jurnalulvietii.ro/
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 Lidia Matei  

http://www.edugaming.ro/#display=view_profile&user_id=214

