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Era un nou început, o pagină nouă în viața mea, una în care destinul mă făcuse să folosesc penița cu mult entuziasm și emoție reproducând 
diverse trăiri pe acea filă care în susul paginii avea trimfător scris cuvântul ERASMUS.
Cu mult timp înainte de plecare actele erau pregatite, trimise și totul părea în regulă până când lucrurile au luat o altă întorsătură. Urma 
să merg în Klaipeda, Lituania și eram printre puținii studenți care au făcut această alegere, de aceea eram un pic neîncrezătoare și se pare 
că această neîncredere avea și un motiv pe care l-am aflat mai târziu: cei de la Universitatea din Klaipeda au desființat cu puțin timp în 
urmă facultatea la care urma să studiez. Eram pusă în situația de a renunța la acestă experiență sau de a alege o altă destinație. Apoi totul 
a fost spontan, rapid, decizia a fost luată la minut, iar frica și neîncrederea au fost cele care mi-au dominat gândurile câteva zile bune 
după ce contractul a fost semnat. Mi-am asumat și m-am aruncat în plasa veșnicelor mele dorințe de a descoperi lumea despre care știam 
că nu în 100% dintre cazuri mă va lua în brațe. 
Așa am ajuns în Madrid, acum orașul meu de suflet, unde m-aș întoarce oricând măcar și pentru o zi ca să retrăiesc ceea ce m-a marcat 
timp de o jumătate de an. A fost un risc, pentru că alesesem să merg la o facultate unde urma să studiez într-o limbă pe care nu o vorbeam 
și nici nu o înțelegeam deloc. Spaniola îmi este dragă acum și mă bucur că am avut ocazia să o pot învăța aflându-mă chiar acolo.  Mersul 
la facultate a fost de multe ori o provocare. Locuiam departe și schimbam patru mijloace de transport, făceam două ore pe drum dar 
trebuie să spun că am văzut unele dintre cele mai frumoase răsărituri și nu îmi pare rău deloc. 
Datorită experienței am cunoscut și am comunicat cu oameni impresionanți din Japonia, Coreea de Sud, Mexic, Turcia,  Belgia, Grecia 
etc. În același timp, universitatea la care studiam mi-a demonstrat că poți merge la facultate cu drag, pentru că materiile se predau într-un 
mod interesant și apoi se pune în practică ceea ce ai învățat. Oamenii sunt deschiși și te poți baza pe profesori chiar dacă ești un student 
trecător prin universitatea lor. 
Mai presus de toate, am avut ocazia să călătoresc. Ce poate fi mai frumos? M-am aventurat în multe escapade de una singură, în călătorii 
de o zi, eram nesătulă de toate minunățiile pe care le descopeream. Alteori hoinăream pe străzi fără niciun traseu și savuram cu nesaţ 
din priviri tot ce îmi apărea în cale.
La finalul experienței din Madrid am mai beneficiat o dată de bursa Erasmus, de data aceasta fiind o bursă de practică. Astfel am ajuns 
în Porto, Portugalia. Perioada asta a fost o adevărată revelație. Portugalia era o bijuterie, una încă nedescoperită de mine iar oceanul 
m-a cucerit pentru totdeauna. Am muncit, mi-am făcut prieteni noi și am călătorit din plin. Totul decurge altfel când zi de zi ești fericit 
și recunoscător pentru colțișoarele lumii în care te-a aruncat viața.



Experiența Erasmus fost o ocazie minunată în care m-am cunoscut mai bine, mi-am întrecut cu mult limitele, am fost în situații dificile, 
situații pe care de multe ori mi-a fost greu să le depășesc dar asta m-a făcut să conștientizez multe lucruri despre mine și lumea în care 
trăim. 
Nu regret nicio secundă că am ales să profit de aceste oportunități. În opinia mea, este cel mai frumos lucru care ți se poate întâmpla în 
studenție. De ce să nu profiți de el?
Erasmus este momentul în care ți se deschid larg ușile iar tu ești invitat să întri. Nu refuza...


