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Pasiekimai.
 Pasiekimais gyvenime laikau pradžiugintus žmones, įžiebtas šypsenas ir
padarytus gerus darbus, o ne gautas padėkas ar dalyvautus projektus,
tad kiek ir kokių tų pasiekimų turiu, reikėtų klausti ne manęs pačios, o
mane supančių žmonių - tik jie gali pasakyti, ar man pavyko nors vieną
iš jų įgyti.
 2017 m. išleista knyga „Sielos trupiniai“ (minčių rinkinys)

1.

Kas aš esu?

Aš esu mergina iš kitos planetos, Marso, jei tiksliau. Matyt,
dėl vardo kilmės... ir raudonų plaukų. Jeigu tikite zodiako
ženklais, tai aš tikriausiai tipinė žuvis. ♓
2. Kaip aš esu?
Vieno atsakymo į tai, kaip aš esu, nėra. Visi esame taip, kaip
tą dieną atrodo. Bet mėgstu sakyti, jog melancholija yra
mano motina, tad tikriausiai melancholiškai ir esu?
3. Kodėl aš esu?
Esu, nes dar nepasidaviau gyvenimo metamiems iššūkiams.
Kiekvienas turėtų nepasiduoti! Ir kovoti už savo asmeninę
idėją, savo tiesą! (S. Kierkegoras - vienas iš mano idėjinių
pranašų, kaip ir apie jį dėsčiusi mokytoja)
4. Kuo aš didžiuojuosi?
Labiausiai didžiuojuosi žmonėmis, kurie negriauna mūsų
planetos, ją kuria, puošia ir puoselėja. Didžiuojuosi
atsakingais, siekiančiais. Didžiuojuosi kiekvienu, kuris
savyje turi nors kruopelę empatiškumo ir gerumo bei
nesibodi jais dalintis...
5. Ką reikėtų tobulinti?
Tobulinti reikėtų dar daaaaaaug ką. Geriau net nevardinti...

6. Kur pasiklydau?
Gali būti, jog pasiklydau tarp dviejų pasaulių - realaus ir
idealaus. Kartais nebeskiriu, kuris yra kuris. Jie persipina
vienas su kitu ir... kita vertus, tai ir yra gražiausia. Na, tas
pynimasis, maišymasis, įvairovė.
7. Kuo galiu pasidalinti?
Pasidalinti galiu bene viskuo, ką turiu. Juk šiaip ar taip visą
save dalinu pasauliui, nestokodoma nei laiko, nei energijos...
(97% atvejų

)

8. Mano priklausomybės.
Priklausomybių turiu begalę! Viena ryškiausių turbūt yra
menas, visos jo formos. Dar kanceliarija (ypač rašikliai,
pieštukai, kitos dailės bei rankdarbių priemonės). Turiu
savotišką priklausomybę katėms (nei viena gatvės karalaitė,
kitų akimis neretai šiukšlė, neliks nepaglostyta, jei tik
paklius į mano akiratį...). O ką ir bekalbėti apie kitas...
9. Mano kelias į tikslą, svajones.
Mano kelias į tikslą, kaip ir daugelio, yra tarsi kliūčių ruožas,
turintis galybę atšakų. Bet dėl savo svajonių aš padaryčiau
bet ką - tikriausiai ir kalnus nuversčiau! (mąstant
realistiškai, tai neįmanoma, bet mano pasaulyje visada
galima surasti būdą!)

10.

Aš galiu/negaliu.

Aš galiu... viską! Ir nieko vienu metu. Galiu iki paryčių
skaityti knygą ar šiaip užsiimti kažkokia veikla ir netyčia...
NETYČIA. kitą dieną praleisti kelias pamokas. Lygiai taip
pat galiu iš paskutiniųjų skuosti į sutartą vietą, kad tik
nepavėluočiau. Aš galiu būti visokia, kaip ir kiekvienas. Bet
tuo pačiu metu suprantu, kad niekada nebūsiu tokia pati,
kaip kas nors kitas. Tai gyvenimo įvairiaspalviškumas!

