Uobičajeni mitovi o karijerama

Što sve spada u općeprihvaćene iluzije, a što u istinu o karijerama? Pogledaj mitove koje
smo izdvojili i provjeri da li se prepoznaješ u njima.

Mit: Svi se moraju penjati stepenicama uspjeha, čak i ako to znači činiti stvari koje me ne
zanimaju
Istina: Uspjeh je subjektivan. Svaki pojedinac stvara svoju definiciju uspjeha. Ipak, sreća ili
zadovoljstvo je često dio te definicije uspjeha. Ako ti vlastita karijera nije zanimljiva, hoćeš li
stvarno biti sretan?
Mit: Ako kažem ne onome što drugi očekuju od mene, ja sam neosjetljiv i neljubazan.
Istina: Ti imaš pravo reći ne tuđim očekivanjima i sam donositi odluke za svoju karijeru

Mit: Izbor usmjerenja ili zaposlenja je nepovratan. Jednom kada se odlučim, ne mogu
promijeniti mišljenje
Istina: Većina ljudi (SAD - 75%) barem jednom promijeni smjer tijekom studija.
Mit: Postoji samo jedna prava karijera za mene
Istina: Vjerojatno postoje više karijera koje se poklapaju sa tvojim interesima, sposobnostima,
osobnošću i vrijednostima. Otprilike polovina studenata razvija poslovnu karijeru koja nije njihov
odabrani smjer tijekom studija.
Mit: Nitko drugi nije neodlučan. Ja sam jedini.
Istina: Ako nisi odlučio/la smjer svoje karijere, nisi sam/a. To je važna odluka koja zahtijeva
mnogo vremena i istraživanja
Mit: Negdje postoji neki stručni test kojiće mi reći što da činim od ostatka svojeg života.
Istina: Ni jedan test ti ne može reći kojim će smjerom ići tvoja karijera. Testovi pružaju uvid u
neke informacije koje pomažu u planiranju karijere, a ne kao potpuni vodič.
Mit: Drugi znaju što je za mene najbolje.
Istina: Samo ti i Bog znate što je najbolje za tebe. Što drugi kažu za tebe je često odraz njihove
ljestvice vrijednosti - ne tvoje.
Mit: Negdje je stručna osoba koja će ti reći što da radiš sa sobom
Istina: Ti imaš presudni glas o tome što ćeš činiti, stručnjaci za karijere pomažu u fazi
planiranja, ali odluka je tvoja.
Mit: Ako se stvari ne idu kako sam to planirao, to znači da sam gubitnik.
Istina: Život je pun neočekivanih događaja i nazadovanja. To ne znači da si gubitnik - samo
čovjek. Često su prepreke skrivene prilike…
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Mit: Ljudi su ili uspješni ili totalni gubitnici u njihovoj trci na karijerom. Ne postoji
"između".
Istina: Uspjeh se može gledati kao proces, dok je neuspjeh jedan događaj ili iskustvo.
Općenito, što je osoba uspješnija, to je više neuspjeha (ona ili on) doživjela.
Mit: Kad bi pobjegao od pritiska kako bi pravilno odlučio, možda godinu dvije pauzirao
studij, mogao bi donijeti bolju odluku.
Istina: Za donošenje dobrih odluka potrebno je mnogo vremena i istraživanja, ali ne nužno i
napuštanje studija. Također, čekanje da vrijeme "donese svojeť"neće učiniti lakšim donošenje
važnih odluka. No, uzeti si vrijeme i donijeti odluku bez pritiska je mudro.
Mit: Moram odlučiti između: imati karijeru i imati obitelj.
Istina: Možeš imati oboje: i karijeru i obitelj; to iziskuje pažljivo planiranje, postavljanje
prioriteta, upravljanje i fleksibilnost.
Mit: Nije ok biti neodlučan jer je to znak nezrelosti.
Istina: Biti neodlučan je normalno. Interesi su najčešće definirani sredinom dvadesetih. Dobro
definirani interesi i smjer karijere su više povezani sa iskustvom nego sa zrelosti.
Mit: Život je uvijek fer.
Istina: Nažalost, život nije uvijek fer. Suočavanje sa nepravednostima u životu mogu te naučiti
sposobnosti neophodne kod suočavanja sa nadmetanjima i sukobima, koja su dio ljudskog
života.
Mit: Život nikada nije fer.
Istina: Na sreću, život je ponekad i fer. Općenito, uloženi trud određuje ishod, tako da imaš
razumnu količinu kontrole nad uspjehom tvoje karijere.
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