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Nie dajmy się zwariować
Dzisiejsze czasy dają wiele możliwości. Komu? Wszystkim. Wiadome, że na starcie bywa
najciężej. Ważne jest to, aby robić rzezy, które dają nam satysfakcje. Najważniejsze dla człowieka to
spełnienie marzeń – czyli samego siebie. Istotne w życiu jest podejmowanie słusznych decyzji oraz
naprawianie tych złych. Błędy należy traktować jako naukę na resztę życia, nie jak życiową porażkę.
Czy jest coś piękniejszego niż spojrzeć obiektywnie na rzeczywistość? Nie ma nic silniejszego od
wiedzy.
Siedząc w swoim pokoju – moim małym, ale zarazem wielkim azylu zastanawiam się nad tym co
naprawdę niesie korzyść, nam, zwykłym istotom. W zasadzie jesteśmy prosto skonstruowani,
począwszy od głowy skończywszy na stopach, do tego serce i mózg, dzięki nim czujemy widzimy,
zdobywamy w i e d z ę. Tak więc co jest najważniejsze? Wiedza i uczucia.
Nauka to wszystko co nas otacza, a to czemu chcemy poświęcić resztę życia, wybieramy mając 18
lat. Mianowicie, to studia otwierają nam drzwi na świat. Przed pójściem na uczelnię, zawsze marzyłam
o psychologii. Wyobrażałam sobie właśnie te drzwi, były wielkie, a za nimi, była mała iskierka, mój cel
– spełnienie samej siebie w roli psychologa. Wszystko wydawało się jasne do momentu, kiedy
dowiedziałam się, że nie przyjęli mnie na te studia. Płacz, smutek, rozmyślanie stały się codziennością,
dopóki nie poszłam na inny kierunek. Co prawda miałam możliwość studiować psychologię
wieczorowo, ale pokierowałam się rodziną. To miały być studia dzienne. Minęły dwa lata. Męczarnia,
niezadowolenie, narzekanie, stres, martwienie się przez całe 24 miesiące, zadawanie pytań „co ja będę
po tym robić?”. Czy warto było? Dziś już wiem, że to był mój życiowy błąd. W zasadzie nie ma różnicy
pomiędzy systemami studiów. Podstawą jest tylko to, żeby robić to co nas interesuje. Nie raz w
szkołach, można spotkać złośliwych,
niemiłych nauczycieli, przed których
zajęciami dzieci siedzą jak na szpilkach.
To nie jest normalne. Czy to
przypadkiem, niezadowolenie z życia?
Uniwersytet i Politechnika dają wiele
możliwości. Trzeba to należycie
wykorzystać. Dlatego wybierajmy to co
naprawdę ma dla nas znaczenie. Osiągają
wiele tylko ci, którzy robią to co ich
pasjonuje lub po prostu bardzo tego chcą.
Rodzice pragną dla swoich dzieci
jak najlepiej, ale nie dajmy się zwariować.
To nie nasi opiekunowie mają wybierać
nam drogę przez, którą będziemy podążać
resztę życia. Oni są po to, żeby nas
wspierać. Dlatego właśnie, przy wyborze
studiów, kierujcie się tym, co Was
interesuje. Zbierajcie informacje o danych
kierunkach, zadawajcie dużo pytań,
interesujcie się. Ta decyzja jest naprawdę
ważna. Wiara w siebie czyni cuda.
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Jeśli tylko powiemy sobie : „uda się!”, tak też będzie. Nie ma rzeczy niemożliwych. Nie warto się
bać.
Spędzałam dużo czasu na zastanawianiu się czy oby na pewno dobrze robię, dziś jestem pewna, że
tak. Po dwóch latach zmieniłam kierunek, oczywiście na psychologię. Co więcej, nie uważam, żeby ten
czas był zmarnowany. Wnioski, które wyciągnęłam przydadzą mi się na resztę życia. Errare humanus
est, jak to powiedział młodszy Seneka.
To dla tych którym wydaje się, że życie to najtrudniejsza gra.
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