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Astazi este ultima zi din an si odata cu ea se incheie si completarea formularului propus de
echipa SighetOnline. Mariana a decis sa ne vorbeasca despre Realizarile mele in anul in care
tocmai s-a scurs foarte repede sunt: am fost sefa de promotie la facultate, am participat la
conferinte si simpozioane nationale si internationale in domeniul studiat si anume geografie,
munca voluntara la asociatii non-guvernamentale, excursii si drumetii multe multe tot anul..
Doresc sa multumesc Ramonei-sora pe care mi-am dorit-o mereu (mai am un frate.) Ii
multumesc din suflet pentru ca mereu a fost alaturi de mine, m-a inteles, sprijinit, a fost un izvor
nesecat de optimism, inteligenta, forta si curaj pentru mine..toate acestea mi le insufla mie din
dorinta de a fi mereu o invingatoare si mandra si sa cred in fortele proprii..ea mi-a schimbat
viata si viziunea de a fi in bine. Pentru asta iti multumesc din suflet scumpa mea suri draga :*
esti mereu aproape de sufletul meu.. Nu cred ca am regrete..am reusit sa realizez tot ce mi-am
propus, ii multumesc lui Dumnezeu ca sunt sanatoasa si pot sa ma bucur de viata, de familie si
de tot ce ma inconjoara. De la anul ce vine...Oooh..planuri mari..profesional primul..sa termin
cu bine studiile la master in Franta, sa reusesc sa obtin o tutela de la universitatea din
Strasbourg pt disertatia in Romania, sa ma dezvolt ca persoana mai mult, sa progresez in
domeniu si sa mi imi gasesc un loc de munca bun care sa imi placa, sa fiu sanatoasa si sa imi
gasesc sufletul pereche..
Pe
ntru dorintele de mai sus ar trebuie sa..
pe plan profesional..sa am incredere in fortele proprii, sa fiu mai ambitioasa, curajoasa,
optimista si sa gasesc solutii potrivite la greutatile care imi vor sta in fata pentru a invinge! sa imi
ating obiectivul visat prin munca si perseverenta si de a avea un rezultat pe masura asteptarilor
mele. As dori sa cer iertare mamei mele pentru ca uneori puiul ei nu a ascultat-o, dar ii
marturisesc mereu ca e cea mai importanta si iubita persoana din lumea asta. Te iubesc mami !
:) :*
Butterfly
este o alta domnisoara care ne vorbeste despre realizarile ei:
Am reusit sa intru la cel de-al doilea master, am facut primii pasi in rezolvarea problemelor mele
emotionale (am cerut ajutor),am reusit sa comunic mai mult si sa ma implic in activitati pe care
in mod normal le-as fi refuzat din cauza " fricii ", mi-am facut noi prieteni, am inceput sa am
incredere in mine, am invatat ca adevarata prietenie exista, am invatat ca tot ce am pierdut
poate fi recuperat incetul cu incetul, cu un minim de incredere si rabdare. As vrea sa le
multumesc in primul rand parintilor, apoi verisoarei mele si celei mai bune prietene pentru ca au
fost langa mine in momentele dificile. VA MULTUMESC ca mi-ati oferit o mangaiere si m-ati
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ajutat sa ma ridic atunci cand am crezut ca totul e pierdut!VA MULTUMESC ca nu ma uitati si
ca va ganditi la mine!VA MULTUMESC ca de fiecare data resusiti sa ma faceti sa ma simt bine
si ma ajutati sa-mi castig increderea in mine ! Regret ca n-am avut incredere in mine si nu
m-am implicat intr-o serie de proiecte atunci cand am avut ocazia, ca nu am mers mai des
acasa, ca nu i-am sunat pe oana si bogdan.
Ce-si doreste de la anul ce vine?
Sa pot comunica mai mult cu cei din jur, tatal meu sa se insanatoseasca, mama sa-si gaseasca
linistea de care are atata nevoie, multa sanatate. Pentru cele de mai sus ar fi nevoie Sa incerc
sa ma implic in diferite activitati care presupun sa intalnesc oameni noi, sa imi schimb stilul de
viata, sa le ofer suport parintilor. Vreau sa le cer iertare parintilor pentru momentele in care
i-am facut sa sufere si sa-si faca griji pentru mine. Vreau sa-i cer iertare matusii mele pentru ca
in anumite momente m-am pierdut cu firea, vreau sa le cer iertare Oanei si lui Bogdan pentru ca
nu i-am sunat.
Dupa cum am vazut, din toate materialele prezentate in aceste zile, toti, indiferent de varstasuntem tineri studenti sau oameni aflati in floarea varstei, avem sentimente,realizari, dar si
dorinte. Cu totii stim ca uneori mai gresim, insa conteaza ca avem puterea de a recunoaste si a
ne cere iertare.; stim sa fim recunoscatori, chiar si in ultima clipa a anulu.
Echipa SighetOnline multumeste tuturor celor care au fost implicati in aceasta activitate propusa
si va ureaza indeplinirea tuturor dorintelor pentru anul care vine !
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