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CÂTEVA CUVINTE DESPRE MINE
Sunt o persoană deschisă către noutate, îndrăgostită de artă și viață în
general, iar empatia, echilibrul și perseverența reprezintă trei aspecte pe
care le consider definitorii pentru mine.
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Am terminat Facultatea de Psihologie din cadrul Universității București,
iar acest fapt a mai adăugat un pilon rezistent la dezvoltarea mea
personală și, în același timp, m-a ajutat să înțeleg modul în care
funcționează psihicul uman, dar și motivațiile din spatele vastelor
comportamente umane. Restul experienței mele provine din diverse
voluntariate (eg. Let’s Do it, România), dar și din stagii de practică ce mau format ca persoană iubitoare de oameni, însetată de noi experiențe și de
acumulare de informație.
Unul dintre primele mele contacte cu voluntariatul s-a produs în timpul
liceului, în cadrul “Olimpiadei Liceelor – Slatina”, când am contribuit la
reabilitarea azilului de bătrâni și am reușit să le oferim acestora un zâmbet
și speranța, cel puțin pentru un moment, că singurătatea nu este prezentă și
că perioada bătrâneții nu înseamnă izolare, ci întrajutorare.
Mai târziu, în cadrul stagiilor de practică bazate pe psihoterapie (Expert
Psy; Bucharest Therapy & Education Center) am învățat că fiecare om are
nevoie de o persoană care să-i fie ghid în călătoria sa spre fericire și
împăcare cu sine. În alte stagii de practică (eg. Penitenciarul Jilava) am
cunoscut diverse tipologii de oameni, am fost un ascultător activ al unor
povești de viață și experiențe dificile, care nu au făcut decât să-mi
întărească ideea că oamenii au nevoie unii de alții ca pârghie spre
acceptare, integrare și înțelegere.
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Deschiderea spre nou, interesul față de alte persoane și culturi, m-au făcut
să construiesc din călătorii o pasiune. Cred cu ardoare că fiecare călătorie
contribuie la îmbogățirea amintirilor unice, inedite și, în același timp,
pune o cărămidă la dezvoltarea personală în momentul în care te ajută să
descoperi un nou “tu” de fiecare dată, un “tu” ce aparține locului proaspăt
vizitat și care se întoare acasă regăsit și mai împlinit.
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