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Les meves qualitats:
Laura Josende

Per començar, no sóc una persona que pensi gaire en les seves qualitats diariament, em
costa saber el que se'm dóna bé i tan sols acceptar el complits quan em destaquen alguna
cosa que faig bé.
Encara i així, amb ajuda, he vist que sóc millor del que pensava; gràcies als meus
amics/gues i família.

Se escoltar i al mateix temps una persona sincera pero sense mai faltar el respecte a ningú.
Soc capaç d'escoltar un ventall d’idees, problemes o inquietuds de la gent, i sempre donar la
meva opinió o consell, encara que a l’altre persona no li agradi el que dic, no ho faig per
ofendre, només dic les coses amb realitat i pensant en les conseqüències que poden
passar.

M’organitzo bé, tan així que de cops sóc molt tiquismiquis quan alguna cosa no surt com lo
plantejat, provocant-me una inseguretat/ansietat perquè penso que alguna cosa falta o no
surt bé. Encara que això de vegades pot ser un gran defecte, es pot convertir en una gran
avantatge. Ja que això pot servir a l’hora de fer un treball saber quan toca fer cada cosa,
com fer-ho i sempre estar pendent de que cal corregir.
Tot l’anterior em converteix en una persona autoexigent. Tant que de cops no se on parar ni
com, ja que necesito que tot sigui perfecte si més no el millor posible. M’exigeixo el màxim,
aconseguint després uns grans resultats del quals quasi sempre estic orgullosa del que
aconsegueixo.

Canvio molt d’opinió, el que un dia m’agrada, al següent no. Això fa que sempre vulgui
canviar les coses fins trobar la correcta. Quan faig una il·lustració, per exemple, hi han
moltes versions i moltes maneres de fer-la, fent que al llarg del que tardo en acabar-la hi
hagin molts canvis i coses que en un principi no estaven plantejades per la fan encara més
especial i bonica.

Tinc una gran facilitat per empatitzar amb la gent (de vegades masa) provocant-me una
vena justiciera, on no tolero cap falta de respecte de ningú cap a ningú, sigui pel que sigui.
Sempre que pugui intentaré ajudar a qui faci falta i amb el que sigui, per molt que em costi o
em surti car l’acció que faci.
Aquesta gran empatia em crea una gran sensibilitat en front de qualsevol ambit.

Per últim tendeixo a tenir grans impulsos encara que no em considero una persona gaire
impulsiva, si més no al contrari, ja que em solen definir com una noia tranquila.
Aquests impulsos encara que poden semblar que tinguin un efecte negatiu, gairebé sempre
tenen un gran impacte positiu.
Els meus impulsos surten a la llum quan tinc una gran idea que si o si he de dur a terme. I
encara que no sempre ho faci perquè no estic segura de si sortirà bé, però quan he tingut
aquesta idea i he vist que es factible i que pot sortir bé, senzillament moc cel i terra per fer
que així sigui a més de que quasi sempre arribo fins al final amb ella.


