
Kaip keitėsi mano tapatybė

išgryninimas
* BŪKLĖ   Ievą įsimylėjęs pakenčiau didelius sunkumus.
* VEIKLA  Išsikovojau teisę apibrėžti save, kad noriu viską žinoti.
* VEIKLA  Išmokdamas klausytis Dievo - patyriau laisvę.
* BŪKLĖ   Įsimylėjęs Ievą, pradėjau visaip išsišokti.

---------------------------------

Perversmas
* BŪKLĖ   Kaip BPHS prezidentas supratau, kad nieko daug neįstengiu nuveikti.
*  VEIKLA   Pradėjau paišyti - po to kai Jonas išsiskyrė su Nola.
*  VEIKLA   Įsijungiau į gospel chorą.
*  VEIKLA   Ryžausi dainuoti roko muziką.
* BŪKLĖ   Sužinojęs, kad Ieva myli kitą - supykau ant Dievo - teko tvarkyti su juo santykius.

Nubudimas
* MOKYMASIS  Laimėjau BPHS prezidento rinkimus.  Užsimojau ir pasiekiau savo.
* MOKYMASIS  Lietuvoje pajusdavau, kad kai ką vertinu iš amerikietiškos savimonės.
* MOKYMASIS  Čikagoje ir Lietuvoje pajusdavau, kad kai kas nepatinka iš lietuvių savimonės.
* BŪKLĖ  Nutoliau nuo Rimos ir Jono.
* BŪKLĖ   Iš senelių ir jų gyvenimo Čikagoje sėmiausi, ką reiškia būti lietuviu.
* VEIKLA    Išmokau klausytis džiazo.
* VEIKLA   Išmokau klausytis roko muzikos.
* VEIKLA   Susitvarkydamas su svoriu naujai pamėgau savo kūną.
* VEIKLA   Šachmatais žaisdamas, dargi dalyvaudamas turnyruose, juos laimėdamas, pasijutau, kad 
pasižymiu, išreiškiu save.
* Lietuvoje būdamas pasijutau, kad esu savame krašte, kurį reikia pažinti, prie kurio reikia priprasti.

Bendro ryšio suvokimas
* MOKYMASIS Vasarą praleidau Lietuvoje.  Grįžęs pasijutau kažką patyręs, geriau mokantis 
lietuviškai.
* VEIKLA   Prisirišau prie St.Benedict the African bažnyčios ir choro.
*  BŪKLĖ  Prisirišau prie Kalifornijos grožio.
*  BŪKLĖ  Prisirišau prie Lietuvos krepšinio komandos.
*  BŪKLĖ  Naujai prisirišau prie savo tėvų.  Po to kai su manimi naujai elgėsi po Tėtės susirgimo.  Ir 
po to kai Ieva ruošėsi ištekėti.
*  BŪKLĖ  Ievą įsimylėjęs prisirišau prie jos šeimos ir krašto.
* Čikagoje gyvendamas papildžiau savo kalifornietišką prigimtį, artėjau prie Lietuvos.
* VEIKLA   Iškylaudamas kalnuose jaučiausi šaunesnis ir arčiau gamtos.
* Sąjūdžio laikais jaučiausi, kaip įžymenybė.
* VEIKLA   Pradėjau skaityti filosofijos pranešimus.
* VEIKLA   Rašiau šachmatų skyrių Drauge.
* VEIKLA   Pradėjau rengti meno parodas.

Subrendimas



* VEIKLA   Dalyvavau skautų stovykloje.  Pasijutau vyriškesnis.
* Teko nešioti akinius.
* VEIKLA   Nusprendžiau gauti daktaro laipsnį - baigti ką pradėjau.

-------------------------------

Naujas požiūris
* VEIKLA   Ryžausi dalyvauti sporto komandoje, kad bręsčiau protu, kūnu ir dvasia.
* VEIKLA   Dalyvavau vandensvydžio ir plaukimo komandoje.  Skautų stovykloje pasijutau stipresnis.
* VEIKLA   Bandydamas mesti svorį ugdžiau savo valią.
* Išsikovojau ir pats apsibrėždavau, kokiu vardu mane turi vadinti.
* Pradėjau nešioti lęšius.
* Nustojau nešioti lęšius.
* Dalyvavau irklavimo komandoje.
* Galvojau siekti daktaro laipsnio.
* Apsisprendžiau pragyventi iš pusės etato.
* Apsisprendžiau gyventi Čikagoje pas Senelę.
* Įsigijau Zizę, Bumbą ir Rarą.
* Kotrynai kurdavau dainas ir eilėraščius.
* Ievai kurdavau dainas ir eilėraščius.
* Meldžiausi su visais kaime dviese ir trise, kaip don Kichotas.
* Ryžausi bankrutuoti.
* Galvojau pragyventi iš meno.
* Ryžausi pragyventi iš įmonės, "Minčių sodo".
* Kinijoje ryžausi gyventi Lietuvoje.

Dievo balsas - susiprotėjimas
* Žaisdamas sėkmingai ir nesėkmingai prieš kompiuterį pasijutau, kad naujai pažįstu save ir savo 
pajėgumą.

--------------------------------

Auka
* Ievą įsimylėjęs naujai suvokiau savo galimybes.
* Negalėjau gyventi Lietuvoje nes buvau per daug įsimylėjęs Reginą.
* Jaučiau, kad nerandu kaip draugauti su merginom, kaip rasti mylimąją.


