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ИСКАЗ ЗА ЛИЧНА МИСИЈА 

Доколку сте доволно долго на планетава за да работите за бизнис или да купите нешто од некој 

бизнис, свесни сте дека сите тие имаат една заедничка работа... 

Тие имаат исказ за мисија. 

Исказ за лична мисија, или лична филозофија и што чувствувате дека би сакале да станете во 

животот. Тоа е внатрешен процес што треба да произлезе од јадрото на она што сте вие како 

личност. Нема точни или грешни одговори; дефинирањето исказ за мисија е само начиин да ја 

претворите вашата намера или повик во зборови. 

Исказот за лична мисија објаснува како целите да ја остварите намерата, и зошто таа ви е толку 

важна. 

Сепак, постојат прашања што можете да почнете да си ги поставувате кои ќе ве одведат поблиску 

до нејзиното создавање: 

1. Што е важно? Што/кој ви вреди? Како животот ви е поврзан со тие работи? 

2. Каде сакате да одите? Ова можете да го одговорите на различни начини. Одговорот може да 

вклучува духовна, ментална, емоционална или физичка дестинација. Може да го опишува 

кариерниот пат. Кој е најважниот начин да се изразите во секоја од овие сфери? 

Со оваа вежба, се гледате како директор на секоја од овие четири сфери. Како директор на 

физичкиот живот, вашата цел е можеби да го третирате своето тело како свето со тоа што ќе 

практикувате фитнес, здрава исхрана, секојдневна нежност и задоволувачки физички искуства. 

3. Како изгледа „најдоброто“ за мене? Опишете го најдобриот можен резултат. Ова не е време 

да се биде реален. Ова е времето за сонување. Одредете каков тип човек сакате да станете, а не 

само што би сакале да имате или постигнете. Земете ги предвид сите аспекти од животот, како 

сопруг/а, пријател/ка, вработен/а, партнер/ка, итн. и кој/а би сакале да бидете во секоја од тие 

улоги. 

4. Како сакам да реагирам? Како би сакале луѓето да ве опишуваат? Размислете за неколку збора 

што би сакале да им доаѓаат на луѓето на ум кога ќе размислуваат за вас. 

5. Какво наследство би сакале да оставите? Замислете се себеси за 100 години од сега. Како 

изгледа влијанието што сте го оставиле? Одредете ги сите животни улоги (во кариерата, семејството, 

заедницата итн.) и запишете кратка изјава за тоа како би сакале да ве опишуваат за секоја од тие 

улоги. Мислете за тоа како би сакале важните луѓе во вашиот живот да ве помнат кога зборуваат за 

вас. 

 

Живеењето живот според исказ за мисија е потесно насочена верзија од живеењето живот според 

принципи. Штом го имате исказот за мисија, почнувате да го живеете. Не мора да размислувате 

многу надвор од него. 
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