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               Често и самата себе се прашувам што сакам да бидам и каде да го продолжам своето 

образование. Како секое дете па така и кај мене се јавија многу соништа за што сакам да бидам. 

Иако  нашите детски соништа се уништуваат во истиот момент кога ќе допрат до реалноста.Секој 

би можел да биде тоа што тој би сакал,иако повеќето од наште пријатели па дури и роднини од 

една страна би кажале дека тоа е нарузмно,несериозно  или пак недоволно осмислено,доколку 

имаш желба имаш и моќ за да ја исполниш истата.Сум сонувала дека сакам да бидам повеќе 

работи како на пример:учителка,докторка,адвокатка и уште многу други работи, но сепак тоа 

беше пред да почнам во деветто одделение.  

            Сега како ученик кој ќе продолжи во средно образование имам сон да бидам детектив и да 

работам во полиција. Ден денес  во нашата држава па и во другите држави на многу луѓе им е 

потребна помош каде што тие се осудувани за работи кој што тие не ги направиле и затоа владее 

неправда. Полицијата бара посебни напори и се одликува со тешка психолошка тензија,но тој што 

сака може да ги надмине сите тешкотии.Понатаму би продолжила во правно средно образование 

за да можам понатака да си го исполнам својот сон. После средно образованиe размислувам да 

продолжам во странство,знам рано е ,но сепак секој би сакал да си размислува што би сакал да  

биде понатака и верувам дека истиот сон што го имам денес не би се семнил за четири години. 

Работата на полицијата не е лесна сепак тие самите се ставаат во ситуција каде го ризикуваат 

својот живот за да спасат друг.Јас свесно го користам својот избор и во сето ова сметам дека секој 

треба да свој начин да си се пронајде во својата идна професија без разлика на очекувањата на 

другите. 

             Можеби за некои луѓе би звучело чудно,но сметам дека со желба,труд и посветеност 

можеме да ја постигнеме замислената цел.Да не се плашиме од препреките и да не се 

откажуваме после грешките.Секоја желба може  да биде реалност само ако ние се потрудиме за 

тоа. 
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