CÂTEVA CUVINTE DESPRE MINE
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Sunt o moldoveancă plină de zâmbet, energie și entuziasm. Credința mea
este că munca devotată, voința însoțită de dragoste și curajul pot
cutremura pământul. Pasiunile cele mai mari care îmi colorează
extraordinar viața sunt copiii, jocurile și plimbările prin pădure, iar atunci
când trupul obosește, iubesc să citesc o carte de aventură care să mă
poarte prin mii de locuri creionate cu măiestrie de scriitori iscusiți sau să
citesc informații despre șerpi și despre dragonul de komodo, unul din
animalele mele favotite. Torturile de frișcă, muzica grecească, florile de
liliac, condusul pe ploaie sunt luxurile vieții mele. Îmi place să ascult
pățaniile și aventurile prin care trec prietenii mei și să rememorăm
amintirile din liceu. Citatul favorit sună cam așa: ,,Suntem responsabili
pentru cei pe care i-am făcut să ne iubească” .
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Sunt studentă în anul II la Facultatea de Administrație Publică din cadrul
Școlii Naționale de Studii Politice si Administrative. Calitatea de membru
activ al Asociației de Tineret Onestin, m-a ajutat să îmi dezvolt
capacitățile de comunicare și analiză a informațiilor. Statutul de ghid în
cadrul Complexului muzeografic de la Borzești mi-a oferit splendida
oportunitate de a întalni persoane de o mare diversitate, de la copii de
grădiniță până la arheologi și profesori universitari, fiecare în felul său
învățându-mă să fiu adaptabilă, să deprind și să comunic informațiile
legate de muzeu într-o manieră pe înțelesul fiecăruia. Asociația Culturală
Filomelos mi-a oferit posibilitatea de a-mi înfrunta frica vorbirii în fața
publicului, prin participarea la variatele proiecte și spectacole de cânt
bizantin întreprinse de aceasta. De asemenea, activitățile din cadrul
liceului, atât cele culturale cât și cele cu scop caritabil, m-au ajutat să
înțeleg mai bine tipologiile umane, să mă apropii mai mult de oameni, să
comunic eficient și să înțeleg diferitele nevoi și probleme cu care se
confruntă fiecare persoană zilnic. Călătoriile prin Grecia și Italia mi-au
deschis apetitul pentru alte călătorii iar acum abia aștept să vizitez și să
descopăr noi culturi minunate!

DE CE ÎMI PLACE SĂ CĂLĂTORESC
Viața este o continua călătorie plină de aventuri nebănuite. Iubesc să
călătoresc fiindcă această activitate îmi șlefuiește impresionant
personalitatea prin locurile, istoriile, poveștile și oamenii descoperiți.
Tinerețe înseamnă călătorie, curiozitate și entuziasm, iar tânărului tare
bine îi mai șade cu drumul!

© RomStud Travel. Private and confidential

