Altele...
Am împlinit 15 ani, născută fiind la 30.01.1999, în zodia Vărsător; nici nu-mi dau seama cât
de repede a trecut timpul; parcă ieri pornisem să fac primii paşi, iar acum sunt proaspătă
liceană, fiind elevă în clasa a IX-a la Colegiul Național Emanuil Gojdu din Oradea! În toţi
aceşti ani din viaţa mea am cules multe satisfacţii, împliniri.
Părinţii mei, Simona şi Ioan, cadre didactice universitare, sunt minunaţi. Alături de bunica
mea, ei au sădit în creşterea mea tot ceea ce este mai bun şi frumos posibil. M-au făcut în
toată această perioadă să nu simt greul şi m-au apărat de răutăţile celor din jur. Îmi spun
deseori să privesc încrezătoare spre viitor, să trăiesc cu puterea speranţei, fără a uita vreo clipă
că viaţa lumii e făcută din lumini şi umbre.
Mama, tata şi bunica sunt cele trei persoane din viaţa mea care mi-au călăuzit paşii în viaţa de
până acum la modul cel mai corect. Mă consider o domnișoară norocoasă, deoarece posed o
piatră preţioasă cu o valoare imensă, şi anume deosebita mea familie.
Am avut noroc să cunosc de-a lungul timpului, la grădiniţă, în ciclul primar, în ciclul
gimnazial persoane - educatoare, învăţătoare, profesori deosebiţi care au ajutat în mod
constructiv la formarea mea atât intelectuală, dar şi ca om în societate. Am cunoscut,
participând de mică alături de părinţii mei la diferite conferinţe, mari personalităţi ale lumii în
domeniul matematicii, informaticii, lucru înălţător pentru mine. Nu pot însă să nu remarc
două persoane de care m-am ataşat foarte mult şi de la care am învăţat foarte multe lucruri
utile; este vorba de d-na Ioana Moisil şi d-na Dorina Szatmari, pe care ajungând să le cunosc
mai bine, să colaborez cu dânsele au devenit adevărate modele pentru mine, d-na Szatmari
devenind chiar mentorul meu, între noi, cimentându-se în timp o prietenie care, cu siguranță,
va străluci mereu.
Am avut rezultate frumoase de-a lungul anilor la şcoală, în sport, dar am reuşit foarte bine să
mă implic şi în multe activităţi extraşcolare, reuşind să cunosc situaţii diferite, să cunosc
lumea din jurul meu altfel decât din cărţi, filme sau alte prezentări, reuşind să mă
autodescopăr, să devin mai receptivă, mai bună, mai sensibilă şi altfel, mai bine pregătită
pentru viaţă.
Am reuşit să străbat o parte din lume vizitând multe ţări: SUA, Italia, Anglia, Franţa,
Germania, Ungaria, Austria, Belgia, Serbia, Muntenegru, Ucraina. Fiecare dintre aceste ţări
au avut acel ceva care m-a fascinat, care m-a făcut să afirm că-mi doresc să revin.
Mereu...lume nouă, locuri noi, obiceiuri noi…şi o dorinţă a mea de a studia pe viitor în
străinătate.
Toate învăţăturile, toate calităţile pe care le-am dobândit de la părinţii mei, de la profesorii
mei, de la prietenii mei sunt convinsă că mă vor ajuta să depăşesc orice barieră, orice piedică
ce mi-ar putea apare în viaţă şi să trec cu fruntea sus, spunându-mi că viaţa merge mai departe
cu bune şi cu rele, cu frumos şi cu urât, cu lumini şi cu umbre.

Ioana, 30.01.2014

