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Lizija Velaskeza
17 gadu vecumā Lizija Velaskeza
piedzīvoja katras pusaudžu meitenes ļaunāko
murgu. Viņa atrada YouTube video, kurā viņa
tika nosaukta par neglītāko sievieti pasaulē.
Videoklipam bija 4 miljoni skatījumu un
tūkstošiem negatīvu komentāru. Viens no
komentētājiem pat bija ierosinājis viņai pielikt
sev pie deniņiem ieroci un nošauties.
Diemžēl emocionālā un fiziskā vardarbība bija liela daļa no Lizijas bērnības, ko viņa
pavadīja Ostinā, Teksasā. Mammas vēderā viņa bija attīstījusies bez amniotiskā šķidruma.
Tāpēc viņa piedzima ar neparastu veselības stāvokli, kas traucē meitenei pieņemties svarā. Viņa
var ēst pat 5000 kaloriju dienā, taču Lizija nekad nav svērusi vairāk par 29 kilogramiem. Savas
saslimšanas dēļ viņa ar vienu aci neredz nemaz, bet ar otru redz pavisam nedaudz. Tagad, 25
gadu vecumā, Lizija nepārtraukti jūtas nogurusi.
Zīmīgi, ka nežēlīgais video kļuva par nozīmīgu pagrieziena punktu Lizijas dzīvē. Savā
TEDx-AustinWoman runā stāstīdama par savu reakciju, viņa saka: “Es izraudāju sausas acis un
biju gatava cīnīties ar nežēlību, tomēr manā galvā kaut kas noklikšķēja, un es nodomāju: “Lai
paliek.” Es sapratu, ka mana dzīve ir manās rokās. Es varēju izvēlēties padarīt to patiešām labu
vai patiešām sliktu.”
Lizija apņēmās neļaut sevi definēt sekliem priekšstatiem, kas tik daudziem cilvēkiem bija
par viņu radušies. “Izstāstiet man visu to negatīvo! Es to izmantošu kā kāpnes, lai sasniegtu
savus mērķus,” savā runā teic drosmīgā jaunā sieviete.
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Ar kādām grūtībām viņa savā dzīvē saskārusies? Kā pret viņu izturējās skolā?
Kādas ir Lizijas pozitīvās rakstura iezīmes, kas veido viņas pozitīvo paštēlu?
Kas tev viņā patīk visvairāk?
Kā viņas pozitīvās rakstura iezīmes un tikumi varētu iedvesmot citus un palīdzēt viņiem?
Kādā veidā Lizija parāda, ka “skaistums mīt cilvēkā”?
Kurš viņu atbalstīja un kā tas palīdzēja viņai stiprināt pašpārliecību?
Ja viņa mācītos tavā skola, kā skolas kopiena viņu atbalstītu?

