
„МОЈАТА ИДНА ПРОФЕСИЈА“ 

 

 

Животот е полн со избори, она што го прави една индивидуа или каде оди е 

како резултат на избор што е направен директно или индиректно 

предизвикан. Во кариерата постојат патеки што едно лице може да избере да 

ги следи во зависност од својата страст и целта на кариерата. 

Отсекогаш мојот сон бил да станам официер во војската. Татко ми бил во 

војска и го сакаше тоа, тој секогаш ми раскажуваше приказни за тоа и колку 

уживал во тоа. Растејќи, слушајќи ги неговите приказни и гледајќи ја неговата 

униформа ме натера да сакам тоа да го сторам еден ден. Па се надевам еден 

ден ќе бидам горда што ја носам таа униформа и што ќе се наречам војник. 

Отсекогаш сум била лидер во моето одделение, мојата заедница и воопшто 

во мојот живот. Сакам не само да бидам главна, туку сакам да ги инспирирам 

оние околу мене. Уживам да им дадам пример на оние околу мене и тие да го 

следат. Сакам да бидам офицер за да можам да бидам пример за новите 

војници кои доаѓаат исполнети со амбиции и соништа. Знам да бидам лидер 

на кој можат да му веруваат и да ја следат секоја ситуација, без разлика за што 

станува збор. Сепак, јас исто така сакам да бидам некој на кој ќе можат да се 

потпрат и да разговараат секогаш кога нешто се случува во нивните животи. 

Сакам да бидам офицер за да можам да им помогнам на оние околу мене и 

да ја менувам Армијата на подобро. 

Знам како офицер сум поставена на повисок стандард и дека она што го 

правам и долуките што ги донесувам влијаат на сите околу мене и затоа треба 

да пазам за да не направам некоја грешка, бидејќи таа грешка ќе влијае на 

сите околу мене. Се надевам дека еден ден ќе бидам навистина горда што сум 

главна во Армијата и ќе ги исполнувнам моите обврски како што треба. 
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