
KAJ JE MOJE POSLANSTVO? 

 

So vam ukradli poslanstvo? 

Poslanstvo naj bi bilo najpomembnejše izhodišče naših življenj. Le malokdo ga zna ubesediti, 

ali ga ima napisanega. Če ne živimo svojega poslanstva, nas vpnejo v poslanstva drugih. Dan 

za dnem, razen za počitnice, hehe. Težava ljudi danes je, da so jim, na nek način, »ukradli« 

poslanstvo.  

O poslanstvu se ne učimo v šoli, ni tema v časopisih in 

televiziji. »Drugi« namreč nočejo, da mi živimo svoje 

poslanstvo. Hočejo, da mi živimo njihovo poslanstvo, npr. 

poslanstvo farmacevtskih podjetij »skrb za vaše zdravje«. 

Hm, ali res, ali gre najprej za dobiček? Pogosto tudi 

partnerji, prijatelji skrbijo zlasti za svoje interese. 

Posledice so nezadovoljstvo, stiske, zdravstvene težave. 

Neizživeta življenja. Ljudje svoje poslanstvo prepustimo 

drugim, ker je na nek način lažje živeti poslanstva drugih. 

Zato, ker ni potrebno misliti, prevzemati odgovornosti za 

neuspeh, pritoževanje in občutek žrtve pa tudi prinašata prav zanimive psihološke užitke. V 

resnici kraja poslanstva seveda ni možna in čisto vse ima svoj smisel. Kozmični mojster 

Alcazar, na primer pravi, da je naše poslanstvo živeti, izkušati vse mogoče v svetu dualnosti, 

delati »napake«, uživati, skratka biti človek.  

Kaj je poslanstvo je ravno tako težko opredeliti kot kaj smisel življenja. Oboje omogoča obilo 

razlag. A za tiste, ki hočejo kratko razlago, je po ena dobrih razlag, da je naše poslanstvo 

ljubiti, biti luč. A če poslanstvo želimo razumeti tudi z glavo, se naše poslanstvo razodene kot 

ne tako enostavno mojstrstvo. 

Ali živite svoje poslanstvo? 

Kaj je poslanstvo? Pogosta definicija poslanstva je »zakaj sem na tem svetu«, tudi »kaj naj bi 

postal«, ustvaril, in podobno. Moja definicija poslanstva oz. poslanstev, ker jih imamo več kot 

eno, je, da so naša poslanstva »nabor glavnih razlogov za naš obstoj v danem trenutku«. 

Če se resno sprašujete: »kdo sem, zakaj sem tu, kaj je moje poslanstvo?, ste eden rekih. Na 

mojih delavnicah upravljanja časa sprašujem, kdo zna na pamet svoje poslanstvo. Le redki. Še 

manj jih ima zapisanega. Pa je daleč najbolje, da ga ubesedimo, v izjavo. Isto velja za vizijo in 

dolgoročne, cilje. Če svojega poslanstva in ciljev ne oblikujemo sami, nam jih določajo drugi. 

Dan za dnem. Koliko vam je to všeč? Četudi je nekdo poln denarja še zdaleč ne pomeni, da 

živi prave stvari. 



 

Ali že živim moje poslanstvo? Eno od 

dobrih, neusmiljenih vprašanj je: »Če bi 

danes zadel 10 milijonov evrov, bi čez 

en mesec še delal, kar delam?  Ideja je, 

da če ne bi, ne delaš pravih stvari. Že 

slišim pritožbe. Da je teorija eno, v 

praksi pa kaj vse ni možno. Poznam 

kako je, ko naletim na zid, nimam pravih rešitev, (zelo) dolgo časa. Mojo filozofijo precej 

dobro povzemajo slavne besede Henrija Forda: »Če misliš, da ne zmoreš, ali če misliš, da 

zmoreš, imaš prav.« 

Sam razumem  poslanstvo precej širše. Ta zapis bo postal nekoliko metafizičen, pošteno 

opozarjam, hehe. Pojdimo od »nižjega do najvišjega« vidika poslanstva, kot ga danes vidim 

jaz.  

Klasični pogled na poslanstvo 

Klasični pogled na poslanstvo je, na primer, »biti najboljši možni starš moji mali Nini«, ali 

»rešiti kite pred plastiko v morju«. Naše poslanstvo se spreminja skozi življenjska obdobja 

(npr. otroštvo, prispevati k poslanstvu »vaše« firme, realizacija glasbenega talenta, skrb za 

ostarele starše…). Za nekatere ljudi je eno poslanstvo lahko prevladujoče (npr. Mati Terezija 

in pomoč umirajočim). Pri drugih gre bolj za kombinacijo več poslanstev.  

Tu pridemo do ego pogleda na poslanstvo. Mnoge ne zanima toliko, kaj je njihovo 

poslanstvo, da bi ga lahko tudi bolje uresničevali, pač pa da se ego lahko drugim pohvali s 

kakim, karseda veličastnim poslanstvo. A primerjanje poslanstev ni smiselno. Poslanstvo biti 

dobra mama in naučiti se ljubiti sebe je ravno tako »veličastno« kot poslanstvo nekega 

župana večjega mesta, ali umetnika. Vsakdo ima ravno pravo poslanstvo, ne glede na ocene 

ljudi okrog nas.  

Je torej narobe, če ne poznamo svoje poslanstvom? Seveda ne. Je pa bolje, če ga poznamo, 

in morda živimo . Po drugi strani, višja resnica je, da sploh ni mogoče, da ne bi živeli svojega 

poslanstva, ker je to, da smo in delujemo v tem dualnem svetu že tudi naše poslanstvo.  

Oblikoval sem sliko, ki kaže bolj celovit pogled na upravljanje časa. Kaže poslanstvo kot prvi 

temelj celotnega našega dela, prispevanja. Nekaj, iz česar izhaja vse ostalo, tudi (dolgoročni 

ali dnevni) cilji, projekti, slavni »nemogoči dnevni spiski opravil«, itd. 

Slika: Poslanstvo in Umetnost produktivnosti 

»Če bi danes zadeli 10 milijonov 

evrov, bi jutri še delali, kar 

delate? 

 



 

Slika: Klemen Podjed 

Ponovno, če ne poznamo in živimo svoje poslanstvo, razmislimo, kako to lahko spremenimo 

Izbiramo med mnogimi potencialnimi poslanstvi 

Imamo več možnih poslanstev, v resnici neomejeno število. Soočeni smo z močno 

konkurenco »poslanstev«. Naših osebnih poslanstev, kot tudi poslanstev drugih, npr. 

poslanstva delovnega mesta, kjer delamo, prijateljev, prodajalcev, ki nam, pogosto 

manipulativno, vsiljujejo  svoje poslanstvo, itd. S poslanstvom oziroma poslanstvi, se rodimo. 

Svojega »izjemnega poslanstva« ne določimo, npr. po zgledu trenutnih trendov, ali bogatega 

znanca. Temveč ga odkrijemo. Ko ste bili otrok,  in blaženosti počivali v trebuhu matere, ste 

poznali  svoj nabor glavnih poslanstev in verjetnosti, da se realizirajo. Kako je to možno? 

Zato, ker smo mnogo več, kot mislimo.  

V osnovi smo večna, neskončna, individualizirana iskra zavesti. Mnogi na Zemlji   



nismo prvič utelešeni. Kvantna mehanika napoveduje verjetnosti (verjetnostno gostoto) za 

dogodke znotraj neskončnega kvantnega polja, ki vsebuje »vse, kar je«. Analogno temu ima 

vsak od nas širok nabor lekcij, izkušenj, poslanstev, ki jih potencialno lahko uresničimo v 

trenutnem življenju. Imamo nabor možnih poslanstev in pripadajočih verjetnosti, da se 

uresničijo. Npr. za nekoga 

obstaja visoka verjetnost, da 

bo postal »velik operni 

pevec«, za drugega pa 

nesrečen in zapit voznik 

tovornjaka. A ker smo na 

planetu svobodne volje, in je 

življenje zelo fluidno, sami 

odločamo o tem, kaj se bo 

res zgodilo. Vsak ima 

možnost, da povsem 

spremeni svoje življenje. Kdaj? Vsak trenutek posebej. Vseh 604.800 sekund tedna.  

Višje poslanstvo je točno in samo tisto, kar delamo ta trenutek 

Od tu naprej je več metafizike, o čemer bo govora, bo za marsikoga nenavadno. A ta 

spoznanja so »stara«, izhajajo iz veliko virov, jaz sem jih le ponotranjil po obsežnem študiju 

različne literature, veliko meditacije in še kakih procesov.  

Višja resnica glede poslanstva je, da je vašo poslanstvo točno to, in samo to, kar počnete v 

nekem obstoječem, močnem trenutku. Kar delamo »tu in zdaj«. Ne obžalovanje preteklosti, 

ali strah pred prihodnostjo (kjer večina preživi 95 % časa). Če ste na sestanku in poslušate 

nekoga, je točno to vaše poslanstvo, ta trenutek. Če kuhate je poslanstvo npr. rezanje 

korenčka, če se ravno prepirate, je vaše poslanstvo ta »diskusija«. Če se sprehajate, sprehod. 

A samo v tistem  trenutku, v naslednjem trenutku je poslanstvo lahko že čisto drugačno. 

Ponazorimo to s poučno zgodbico. Živel je kitajski cesar, in njegovi svetovalci so mu prinesli 

vest o velikem modrecu, ki  je živel v sosednjem mestu. Ker cesar ni želel, da ga modrec 

prepozna, se je preoblekel v navadna oblačila in od daleč opazoval modreca. Dva dni je cesar 

opazoval modreca, ki se je sprehajal, pil čaj, jedel. Tretji dan je pristopil do njega in ga 

vprašal: »Spoštovani mož, prosim povejte mi, zakaj vas imajo ljudje za modreca, ko vendar ne 

počnete nič posebnega, jeste, pijete čas, se sprehajate? Saj to počnem tudi jaz.«. Modrec mu 

je odvrnil: »Res je, a ko jaz jem, samo jem, vi pa jeste in mislite, ko jaz pijem čaj, pijem čaj, vi 

pa pijete čaj in mislite, in ko se sprehajam, se samo sprehajam, vi pa se sprehajate in mislite«.  
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Mojstri življenja »tu in zdaj« govorijo o tej hoji po rezilu noža. Trenutek nepozornosti in 

pademo dol (um odjadra drugam).  Pomislite. Vaše življenje je neustavljiv tok »tega 

trenutka«. Preteklost in prihodnost sta neresnična, sta konstrukta uma.  Živeti je treba v 

trenutku, za trenutek. In hkrati obstaja samo en, in sicer ta trenutek. Ki je vsak trenutek 

nov, nedolžen. Vedno ste bili, boste oziroma ste, le v tem, sedanjem trenutku. 

Nepovezani modreci, z vseh koncev sveta o tem pišejo že tisočletja, sodobna kvantna 

znanost je ravno prišla, oz. prihaja do tega. Ali mešam poslanstvo s cilji, dnevnimi 

opravki? Ne, če upoštevamo, da imamo vedno samo »ta trenutek«, in da kar počnemo 

»ta trenutek«, je naše edino poslanstvo. Le tisti trenutek seveda, v naslednjem je lahko že 

drugače.  

Najboljši delajo in so v »flowu« 

Osebno me ta tema zelo zanima, ker čutim to neizmerno moč, inteligenco tega trenutka, oz. 

zavesti, prisotnosti. Resnico, z velikim R. Po 15 letih meditacije mi še vedno ni enostavno 

daljša obdobja ostajati v tem trenutku. Med 20 minutno meditacijo nimam težav, sicer pa se 

trudim zavestno ohranjati pozornost, ter podaljšujem »čas in globino« tega trenutka.  

Kaj ima to zveze »z življenjem«, vsakodnevno borbo, poslanstvom? Ta trenutek pa »vsebuje« 

izjemno moč, neskončnost, ljubezen, potenciale hipne manifestacije, otipljivo prisotnost, 

preko priklopa na neskončno in inteligentno kvantno polje. In s tem dostop do najvišjih 

potencialov vaše uspešnosti. V nekem smislu o njem govorijo najuspešnejši umetniki, 

managerji, izumitelji, pa tudi povsem »običajni« ljudje, ko govorijo o tem, kako so uspeli biti 

»v centru«, »čisto noter«, »v coni«, o zanosu, o delu, ko čas leti… O tem, čemur najbolj 

svetovno priznan strokovnjak na to temo, Mihaly Csikszentmihaly, pravi »flow«, ali tok. 

Mimogrede, rojen je bil v hrvaški Reki, dela pa v ZDA. 



 

Še ena visoka resnica, v duhovnem smislu je, da je vse v popolnem redu, pa če to razumemo 

ali ne. Vse! je popolno točno tako, kot je. Vem, kaj si mnogi mislite o tem, tudi jaz imam s 

tem še težave. Vendar torej ni mogoče, da nekdo »ne živi svojega poslanstva«. Ker je tako 

življenje le perfektna izkušnja, kako izgleda, če živimo poslanstvo drugih, iz česar se lahko 

veliko naučimo.  

 

Primarno, najvišje poslanstvo: razsvetljenje 

Najvišje poslanstvo je - tu postane vse super enostavno in nedoumljivo kompleksno - je za 

vse ljudi isto. Veliki sodobni mistik Eckart Tolle ga v svoji knjigi Nova Zemlja imenuje 

primarno poslanstvo, za razliko od vseh ostalih, sekundarnih. To je spoznanje najvišje 

Resnice, trajno razsvetljenje, samorealizacija, samoaktualizacija, zavedanje enosti z vsem, oz. 

kar je še isto povednih besed o neizrekljivem. Za to si resneje prizadeva majhen odstotek 

prebivalstva, po moji oceni manj kot odstotek. Duša ima namreč lahko možnost in pravico 

zapustiti svoj »dom«, izvor, pozabiti, kaj je v resnici in izkušati, uživati v svetu dualnosti, v 

svobodni volji in iluziji ločenosti. Zakaj? Zaradi užitka, izkušenj. Zaradi ekspanzije.  

 

A ne bomo šli bolj globoko v še kako 

relevantne in povsem fascinantne 

zadeve, kot so ego um, superzavest, 

višji jaz, akash zapisi, »poslanstvo« 

Zemlje kot velikega kozmičnega 

eksperimenta… Kot razumem jaz, naš 

večni del izbira naša poslanstva (za 

tokratno reinkarnacijo), glede na to 

kaj hoče doživeti, se naučiti, glede na 

karmične lekcije…  

 

Poti do poslanstva 



Najprej, edinstven/-a si. Ni ga, ali je, take kot si ti, glede tvojih talentov, tvoje zgodovine, 

tvojih interesov, tvoje karme. Nihče tudi ne ve bolje zate, kaj in kako, kot ti. Razen na nek 

način tvoj višji jaz, tvoji duhovni vodniki, ki imajo širšo sliko. A odločaš sam/-a.  

Sam sem zelo hvaležen, da lahko dobro komuniciram z npr. mojo superzavestjo, z mojim 

višjim jazom (ni isto), mojim dominantnim duhovnim vodnikom… Dobim veliko odgovorov, 

veliko vodstva, a v končni fazi mi povedo, da sem jaz tisti, ki se odločam, da sam raziskujem 

in gradim nekaj novega. Mimogrede, tovrstno sposobnost komunikacije ima vsakdo, se jo 

lahko nauči, prav tako ima vsak med nami veliko podpore.  

Slika: Dani Trstenjak 

Enim je poslanstvo položeno v 

zibelko, drugi hodijo na Vision 

Quest, razmišljajo, gredo na 

ayuvasco, jedo »nore gobe« ( oz. 

psihoaktivne snovi), obiskujejo 

delavnice, poiščejo ljudi, ki znajo 

kanaliziranje višji jaz, duhovne 

vodnike, itd.  

Pet načinov, kako odkriti oz. oblikovati poslanstvo:  

Namen tega zapisa ni navesti »vse dobre možnosti za takojšnje odkritje poslanstva«. Ni 

zadovoljiti tiste, ki hočejo, da jim drugi povedo njihovo poslanstvo, ali da jim nekdo da 

preprosto, in, lepo prosim!, brezplačno petminutno tehniko, kako to narediti.  

Bistvo ukvarjanja s poslanstvom, za večino ljudi, vidim na praktičnem nivoju. Večine to, kaj je 

njihovo pravo poslanstvo sploh ne zanima. Če ne vprašaš, ne dobiš odgovora. Tudi to je v 

redu. Tiste, ki jih zanima, ga lahko odkrijejo, in nato živijo (ali pač tudi ne), v skladu z njim. 

Večine tudi ne zanima živeti samo »tu in zdaj«, v tem trenutku, še manj pa razsvetljenje. To je 

v redu. Morda to pride na vrsto v enem naslednjih življenj. 

Odgovor na to, kaj je moje poslanstvo, je torej odvisen od tega, kdo sprašuje in s katerega 

nivoja prihaja odgovor (z nivoja višjega jaz, iz ega, itd). Odkrivanje pravega poslanstva je 

lahko zahtevno (ni pa nujno). Zato, ker ne gre toliko za umski, ego konstrukt, pač pa izhaja v 

veliki meri iz najglobljega dela nas samih. Ta zapis v veliki meri izhaja iz razuma, srce pa ima 

veliko »preprostejše« odgovore, kaj je poslanstvo. Ljubiti, biti luč, in podobno.  

Da pa ne bom samo razmišljujoč, tule je pet načinov, kako odkriti oz. oblikovati 

poslanstvo:  



1. Oblikovanje teksta poslanstva, ob inspiraciji dobrih knjig in drugih virov, npr. Steven 

Covey-a How to Develop Your Personal Mission Statement. Izberite tisto, kar vas 

nagovori.  

2. Coaching: life ali mission coach vam lahko pomaga odkriti vaše poslanstvo preko 

vprašanj (med njimi: kaj so vaši hobiji, kje ste »od rojstva zelo dobri, kaj so vaši 

edinstveni talenti.«oz. stotine orodij, s katerimi razpolagamo coachi. Več o 

coachingu… 

3. Delavnice oblikovanja poslanstva, če jih uspete najti, sem spadajo tudi procesi Vision 

Quest in podobno. 

4. Pomoč nekoga, ki zna kanalizirati vaš višji jaz oziroma vaše duhovne vodnike. 

Zanimanje za to hitro raste. Če znate, to lahko naredite tudi sami.  

5. Jasen, vztrajen namen, da želite spoznati svoje poslanstvo. In nato odprtost za 

sprejemanje vseh namigov, informacij, podpore stvarstva, da vam pripelje informacije, 

spoznanja, izkušnje, ki vas usmerijo na najboljšo pot.  

Poslanstva bodo postajala vroča tema  

Pričakujem, da bodo v naslednjem desetletju osebna poslanstva postala  velika zgodba. 

Celotno človeštvo je v fascinantnem prehodu na višji nivo zavesti in priča bomo številnim 

razkritjem, jezi, prebujanjem. Ljudje bomo vse težje delali v manipulativnem okolju, 

manipulirali druge. Vztrajali v vsakodnevni borbi za preživetje (ali luksuz). Vse bolj bomo 

želeli živeti sebe, svojo integriteto, svojo edinstvenost - svoje poslanstvo. A le kdo lahko 

doseže tako veliko spremembo? Ti. Ni drugega (razen legij pomoči, ki jih imaš oz. sem jih 

omenil zgoraj☺). Kdaj? Zdaj.  

 

Klemen Podjed, marec 2019 

 

 

 

https://www.amazon.com/Develop-Your-Personal-Mission-Statement/dp/B008D1QQ2Y/ref=sr_1_1?keywords=How+to+Develop+Your+Personal+Mission+Statement&qid=1553595676&s=books&sr=1-1
http://www.produktivnost.si/coaching/osebni-in-poslovni-coaching/

