,,Мојата идна професија”

Години наназад, соновите често се менуваа. Прво доктор, па
правник, па пилот и се што може едно дете да замисли. Се
прашував како ли човек може толку брзо и едноставно да одлучи за
што би сакал да учи, да се образува и да ја работи. Но како
поминуваа годините сфатив дека и не било баш така како што
замислував. Треба да гледаш на тоа што би ти пружила таа работа,
дали може да опстанеш понатаму, а најважно да ја сакаш таа
професија со целото срце.
Мислам дека мојата одлука е веќе донесена. После долго
размислување, консултации, информирање од разни интернет
страни, видеа. Јас себе си се гледам како бизнисмен, менаџер,
економист. Моето образование ќе го продолжам во средното
економско и правно училиште, а понатаму мојата цел е да ги
продлабочам своите знаења во областа на економските науки, во
земја која најдобро ќе ми го овозможи тоа. Велат дека успешните и
амбициозни луѓе знаат што сакаат, имаат поставено своја цел и
вложуваат напори да ја постигнат истата. За мене најпривлечна е
економската струка и сметам дека со ова ќе успеам да изградам од
себе една вредна и успешна личност во својата област. Воедно, за
да ја достигнеш таа точка на успешност треба да можеш, да знаеш и
да сакаш тоа да го постигнеш. Сите овие три клучни работи јас ги
поседувам што значително ќе ми го олесни престојното
образување. Патот е долг и несомнено тежок, но со желба,
посветеност, исполнителност, одговорност и многу труд сето тоа е
секако достижно. Јас од себе ќе го дадам својот максимум да ги
исполнам своите соништа и да станам личност каква што
отсекогаш посакував.

Сега сум на самиот почеток. Животот штотуку ќе станува
покомплексен и со себе ќе понесува повеќе одговорности. Нови
предизвици, нови подеми и падови. Со целата поддршка, упорност
и сигурност јас сум подготвена храбро да чекорам по патот за кој
верувам дека ќе ме донесе до посакуваната дестинација, до еден
амбициозен и успешен бизнисмен.

Ангела Ристова IXa одд.

