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Părinților mei, care m-au învățat să visez,
Pentru Stella, Andrei, Victor și Olivier, cu care sunt fericită
să îmi trăiesc visele în fiecare zi.
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Camper Spirit ar fi putut fi doar povestea unui an petrecut pe
drumurile Americii Latine, din Argentina până în Columbia,
într-o autorulotă, în familie, și asta ar fi fost deja captivant în
sine. Dar nu e vorba doar de atât. Într-adevăr, din numeroasele
experiențe care au marcat această călătorie, Carolina se gândește
cum să facă din lumea noastră o lume mai dreaptă, mai umană la
scară individuală, familială, comunitară, chiar planetară, și își
împărtășește reflecțiile cu noi... De asemenea, ea vrea să construiască punți cu lumea de afaceri. Dacă ea mi-a făcut bucuria să îmi
transmită manuscrisul ei, nu este pentru că suntem amândouă
călătoare pasionate, ci pentru că ea mă știe la fel de dornică să
transform lumea organizațiilor, astfel încât să punem factorul
uman la nivelul pe care îl merită, adică primul.
De-a lungul parcursului ei, autoarea a reușit să tragă lecții pline
de optimism, menite să restabilească încrederea în sine, în echipa
și în ierarhia sa. Aceste învățăminte le sintetizează la sfârșitul
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fiecărui capitol sub formă de întrebări pentru o reflecție globală și
aplicabilă zi cu zi. Dacă am reține un singur cuvânt acesta ar fi
ÎNCREDERE, începând cu cea pe care ne invită să nu ezităm să o
punem în propriul instinct și în propriile dorințe, care nu ar
apărea, de cele mai multe ori, cu atât de multă forță dacă nu ar fi
predestinat să fie realizate.
Ceea ce este adevărat la nivel individual, este la fel de adevărat în
afaceri. Dacă vrem să trăim într-o lume mai incluzivă, să
schimbăm metodele de guvernare, să asigurăm femeilor un loc
mai important în companii, să respectăm mai mult mediul prin
punerea în aplicare a unor politici de dezvoltare durabilă, trebuie
să dorim să transformăm lumea „business” pentru a avea mai
multă umanitate. Una dintre consecințe este o bunăstare a
echipelor, care se reflectă în mod inevitabil asupra companiei și îi
sporește performanța.
Carolina ne face să dorim să călătorim o parte din drum cu ea.
Cartea ei este destinată tuturor celor care doresc să facă un pas
pentru a schimba modul în care trăim și a însoți schimbarea în
cadrul companiilor, respectându-ne Planeta.
Marie Christine Oghly
Președinta FCEM ‒ World Association of Women Entrepreneurs
(asociație de 5 milioane de membri în 120 de țări, creată în 1945)
Președinta EnginSoft Franța
Președinta Comisiei Educație, Formare, Competențe
a MEDEF Franța
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