Moj posao iz snova
Od djetinjstva svi imaju neki svoj životni put i cilj u životu, tada nas još roditelji usmjeravaju,
ali svi mi sebe u budućnosti "vidimo" u nekom zanimanju. Na primjer djevojčice kao male
maštaju o tome kako će kada odrastu biti trgovkinje, stjuardese, frizerke, medicinske sestre, a
dečki piloti, vojnici, ratnici. Kako odrastamo shvaćamo da to sve nije moguće i želje se
polako pretvaraju u neke druge, veće i tako opet, opet i opet. Naravno i mi smo se od
djetinjstva promijenili, neke stvari gledamo drugim očima. Sada kada je kriza u svijetu, a i da
nije krize mene više baš i ne zanima kako je to biti trgovkinja, zanima me kemija, biologija.
Nije da podcjenjujem zanimanje trgovac, ali puno ću lakše moći naći posao koji je traženiji i u
svojoj državi i u inozemstvu, na primjer medicinska sestra, stomatolog i uopće sve vezano za
medicinu i računala, jer sve to brzo juri naprijed. !
Treba imati neke uvjete za određena zanimanja, ali što više razmišljam o tome što bih htjela
biti shvaćam da u budućnosti želim pomagati ljudima. Želim u životu postati "netko", raditi
nešto humano. Kao što sam već rekla oduvijek mi je zanimljiva kemija i biologija, te se u
budućnosti kao svoj posao iz snova vidim kao medicinska sestra, liječnica ili možda ipak
stomatologinja!?
Ne znam, ali nešto od toga sigurno da želim, je imati obitelj i djecu, posvetiti svoj život njima
i učiniti dobra djela. Razmišljanja o poslu iz svojih snova nekako me sve više deprimiraju jer
se ne mogu odlučiti što uistinu želim, nešto sa medicinom svakako, jer su mi interesantni ljudi
i njihova razmišljanja, boli i patnje. Mama mi kaže da bi ja bila neki dobar psiholog pošto sam
komunikativna, a zanimaju me ljudi. To sve skupa potiče nas da se jako trudimo i postižemo
što bolje rezultate na praksi u školi i tako dalje. Da se puno više trudimo, iako znamo da
ocjena nije mjerilo znanja, ali kako onda završiti razred u svom poslu iz snova koji još nije u
potpunosti odabran želim samo biti savjesna, smirena i uspješna te ga obavljati upotpunosti a
ne površno. Želim da me svi pamte po mojoj dobroti i po tome što sam pomagala ljudima.
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Nadam se također da će ljudi znati cijeniti moj trud, ako i ne postignem ništa puno i ne budem
najbolja. Dala bi sve od sebe da postanem neka poznata stomatologinja ili liječnica pa da svi
znaju za mene i da me hvale i preporučuju drugim ljudima, ali ako i ne bude tako pa što, bit
ću uspješna za sebe! Nije sve u slavi ni u novcu ma da danas svi sve gledaju kroz materijalno,
što nikako nije dobro. Nitko više ne cijeni sitnice poput lijepog i iskrenog osmjeha, zagrljaja i
riječi hvale, sve mora biti u novcu i skupim poklonima. Sve je danas u podmićivanju i lažnim
osmjesima i stvarima. Samo trebamo gledati svijet kroz ružičasta stakla sunčanih naočala i
stalno se smijati, ma koliko nam u nekim trenucima bilo teško. Ne smijemo dozvoliti da svijet
promijeni naš osmjeh, nego mi osmjehom trebamo mijenjati svijet. (510 riječi)
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