ESCOLLIR ESTUDIS: I ARA, QUÈ?
10 ORIENTA-CONSELLS

ESCOLTA ELS SENTIMENTS
Dona prioritat als arguments que
estiguin en consonància amb els
teus sentiments. Pensa i tria tenint
en compte allò que t'il·lusiona o allò
pel que tens o pots tenir potencial i
capacitats per fer bé.

I SI PERDO UN CURS?
Un curs no es perd mai si ets capaç de
treure'n sempre alguna cosa positiva.
Enfoca-ho com un aprenentatge i si et
serveix per conèixer-te millor a tu mateix,
serà bo encara que no hagi estat l'opció
correcta a la primera.

I SI NO TINC UNA VOCACIÓ CLARA?
Algunes persones ho tenen clar de
seguida i d'altres poden trigar més, no et
preocupis. Pots escollir allò que estimis
però pots també arribar a estimar
allò que has triat sense tenir-ho tan clar.
Fins i tot pots idear opcions noves en les
quals tu pots reeixir i la societat pot
necessitar en el futur.

EP! TOTES LES FEINES SÓN DIGNES
Compte també amb els prejudicis. El que
acabarà dignificant el que faràs no serà
l'etiqueta social que tingui la professió
que escullis. Saps què dignifica? La
competència professional i el desig i
voluntat de servei, d'aportar alguna cosa
positiva al teu entorn.

L'ÈXIT ÉS A DINS TEU
Tenim una determinada imatge que
associem a èxit professional. Però
l'èxit té a veure amb la teva actitud
envers el que fas. És una sintonia
profunda interna amb el què fem,
amb per a què ho fem i amb per a
qui ho fem. L'èxit no va circumscrit a
una titulació concreta, sinó que va
associat a una forma de ser i de fer.

LA PROFESSIÓ DEFINITIVA?
Allò que escullis ara pot no ser encara
definitiu. Pot ser un mitjà o un camí que
et porti a noves sortides. No arribar a la
fita desitjada a la primera no vol dir
fracassar. A vegades necessitem
descobrir i experimentar primer el què
no ens agrada per poder saber el què ens
agrada de veritat. Una equivocació no és
un fracàs, pot ser una etapa necessària
en el camí cap a l'èxit.

TU TRIES
És el teu futur; pots demanar
assessorament a persones que siguin
importants per a tu o que consideris
un referent. Pensa però que qualsevol
esforç que suposi l'elecció només el
podràs sostenir si ha estat elecció
teva. Si t'has deixat convèncer, la teva
decisió trontollarà més fàcilment
davant de possibles dificultats.

CONSELLS PENSATS PER A TU
Deixa't aconsellar per algú que pensi en
primer lloc en tu i que no estigui
condicionat per frustracions, rigideses,
pors o expectatives pròpies, o per
creences limitadores.
Una visió limitadora o esbiaixada pot
condicionar la teva elecció.
Pensa quines persones del teu entorn
poden guiar-te i ajudar-te millor.

REFERENTS QUE ANIMEN
Busca persones a les quals admiris
professionalment i veuràs com han
arribat on són per camins molt
diferents i no sempre fàcils i directes.

PERSEVERA EN EL CAMÍ
Conserva sempre la il·lusió. No et
rendeixis a la primera porta que se't
tanqui. La història és plena de casos d'èxit
que se'n van sortir després d'unes quantes
ensopegades. Persevera.
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