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DECLARAȚIA MISIUNILOR PERSONALE 

 

Dacă sunteți suficient de motivați pentru a investi într-o o afacere sau a cumpăra ceva de la o companie, 

știți că aproape toți au un lucru în comun ... 

Au o declarație de misiune. 

O declarație personală a misiunii sau filozofia personală este ceea ce simți că ți-ar plăcea să devii în viața 

ta. Este un proces intern și trebuie să vină din miezul personalității. Nu există răspunsuri corecte sau greșite; 

definirea declarației de misiune este doar o modalitate de a-ți stabili scopul sau de a-ți găsi justificări. 

O declarație de misiune personală explică modul în care îți propui să urmărești acest scop și de ce 

contează atât de mult pentru tine. 

 

Cu toate acestea, există întrebări pe care puteți începe să vi le puneți în fiecare zi, care vă vor apropia de 

crearea unei declarații de misiune: 

1. Ce este important? Ce / pe cine prețuiești? Cum este legată viața ta de acele lucruri? 

2. Unde vreau să ajung? Puteți răspunde la aceasta în mai multe moduri diferite. Răspunsul dvs. poate 

implica o destinație spirituală, mentală, emoțională sau fizică. Este posibil să vă descrie arcul de carieră. În 

fiecare dintre aceste domenii, care este cel mai important mod în care doriți să vă exprimați? 

Așadar, cu acest exercițiu, vedeți-vă ca CEO al fiecăruia dintre aceste patru domenii. În calitate de CEO al 

vieții tale fizice, scopul tău ar putea fi să-ți tratezi corpul ca fiind sacru, practicând fitness, alimentație 

sănătoasă, afecțiune zilnică și experiențe fizice plăcute. 

3. Cum arată „cel mai bine” pentru mine? Descrieți cel mai bun rezultat posibil. Acesta nu este 

momentul pentru a fi realist. Acesta este momentul pentru a visa. Definiți tipul de persoană care doriți să 

deveniți, nu doar ceea ce doriți să aveți sau să obțineți. Luați în considerare toate domeniile vieții voastre, 

ca soț, prieten, angajat, părinte etc. și  cine doriți să fiți în fiecare dintre aceste roluri. 

4. Cum vreau să acționez? Cum vrei să te descrie oamenii? Gândește-te la câteva cuvinte care ai 

vrea să le vină în minte oamenilor atunci când se gândesc la tine. 

5. Ce fel de moștenire vreau să las în urmă? Imaginează-ți că vei avea 100 de ani în viitor. Cum arată 

impactul pe care l-ai lăsta în urmă? Determinați toate rolurile de viață (carieră, familie, comunitate etc.) și 

scrieți o scurtă declarație despre cum doriți să fiți descriși în fiecare dintre aceste roluri.Gândește-te cum ai 

dori ca oamenii importanți din viața ta să-și amintească de tine și să vorbească despre tine. 

 

Să-ți trăiești viața în conformitate cu o declarație a misiunii este o versiune mai îngustă de a-ți trăi viața 

conform principiilor. Odată ce ți-ai asumat declarația de misiune, începe să o trăiești. Nu trebuie să iei în 

considerare multe lucruri în afara ei. 
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