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Residência atual, Arkansas Aspira
a Vice-Suprema Guardiã
Suprema Guia, Past Grande Guardiã de Maryland (DelMar 2019)
É um prazer e uma honra apresentar minha carta de intenção para o cargo de
Vice-Suprema Guardiã das FJI. Estive envolvida continuamente desde que
iniciei aos 12 anos e continuei ativa por ser uma de minhas paixões. Essa
organização mora em meu coração por proporcionar um caminho através do
qual jovens mulheres ganham habilidades que poderão usar ao longo de suas
vidas, como confiança, oratória, arrecadação de fundos, organização e trabalho
em equipe, entre tantos outros. Ensina também que mesmo com desafios e adversidades devemos
acreditar em Deus, e saber que tem o amor e o apoio da família das Filhas de Jó.
Minha meta é continuar focando nas filhas dessa Ordem, promoção, crescimento e aumento da
tecnologia utilizada para proporcionar treinamento virtual. Esse ano trouxe muitos desafios específicos
para as FDJI, mas também iluminou a habilidade de todos em aceitar a mudança e se adaptar,
continuando focados no que é melhor para a organização e seus membros. Como profissional da
tecnologia, vi minhas duas paixões emergirem. Como membro, fiz amigos para a vida toda ao redor do
mundo e observei um aumento nos “visitantes ao redor do mundo” em instalações, reuniões, iniciações
e eventos divertidos, ao usarmos a tecnologia permitimos que nossos membros conheçam pessoas do
mundo todo. Estou animada para continuar sendo parte das Filhas de Jó enquanto a Ordem cresce e
abraça mudanças ao longo dos próximos cem anos.
Busco permanecer no time para trabalhar com o Supremo Time, Conselho de Curadores, Comitês de
Jurisprudência e Finanças, além do Programa de Proteção à Juventude; continuar a aprender, interagir com
as Filhas pela nossa organização e dividir essa maravilhosa Ordem com outras entidades maçônicas.
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