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Nu trebuie să te grăbești, indiferent cine sau ce ți-ar cere aceasta.
Cel mai rău lucru pe care-l poți face este acela de a te angaja într-un 
demers carieristic pe care-l urăști, doar pentru a satisface niște 
presiuni imediate  puse asupra ta.
Cunosc pe cineva care timp de 13 ani a lucrat ca supraveghetor la o 
mașină de pus capace la sticle de apă minerală. 
Mașina facea totul, iar el doar o supraveghea. 
Poate te șochează, dar acesta nu era visul lui în materie de carieră. 
S-a păcălit. 
Vei regreta dacă vei accepta mai puțin decât ce îți dorești.

Ai o mulțime de întrebări de pus despre cine ești și ce crezi. 
Ia-ți timp să te gândești la aceasta înainte de a te gândi la carieră. 
Cine ești tu după liceu sau facultate? 
Trebuie să treci dincolo de viața de elev de liceu sau student, dar 
fă-o încet.
Dacă te vei grăbi s-ar putea să te confrunți cu așa numita „criză de la
mijlocul vieții”. 
Ia-ți timp și descoperă cine ești. 
Te va scuti de o mulțime de dureri mai târziu.

Toți avem responsabilități și dacă ne vom dezvolta abilitățile, aceasta
va aduce credibilitate istoricului nostru în materie de muncă. 
Dar asigură-te că nu ai întrerupt procesul de căutare a cine esti, ce 
vrei și care este talentul special pe care-l ai. 
Aceasta te va ajuta să te gândești la profesia care ţi se potrivește în
loc să cauți să-ți potrivești o profesie. 
Dacă vei încerca să-ți potrivești o profesie, nu vei realiza mult. 
Gândește departe! 

1. Procesul descoperirii a ceea ce vrei sa faci trebuie lasat
 sa se  desfașoare ușor

2. Descopera cine ești înainte de a încerca sa-ti propui 
ce vei face

3. A-ți lua un serviciu temporar, până cand îti vei găsi
 propria cariera nu este un lucru rau
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Dacă lucrezi cu oamenii potriviți te vei putea bucura de slujba ta
chiar dacă nu este ceea ce-ți doresti cel mai mult. 
De asemenea este valabil și opusul situației: poți învăța și de la 
oamenii care nu-ți plac. 
Dar este mult mai greu și mulți sfârșesc prin a deveni și ei mizerabili.

Cheia este să fii credincios azi. 
A fi responsabil astăzi cu ceea ce faci înseamnă destulă muncă. 
Nu te amăgi că Dumnezeu îți va da călăuzire pentru ceeea ce vei face 
tot restul vieții, dacă tu nu esti responsabil cu ce ți-a dat să faci azi. 
E normal ca în liceu sau facultate să te îngrijorezi cu privire la viitor, 
dar încearcă să devii expert în credincioșie astăzi.

  

 

4. A lucra cu oamenii potriviti este vital

6. Nu te îngrijora de ziua de maine pentru că ziua de maine se  
va îngrijora de ea însași (Mat. 6:34)

Noi trebuie să fim credincioși în lucruri mici înainte ca Domnul 
să ni le dea pe cele mari. (Luca 16:10)

5. Gasește-ți pacea gândindu-te ca Dumnezeu știe deja 
ceea ce vei face  (Fapte 17:24-27) 

Poți să le amintești părinților tăi despre aceasta!




