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	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  täna	  	  	  

Põhiteemad	  ?	  	  Mis	  psühholoogias	  hetkel	  
moes	  ?	  	  	  	  



	  	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  

	  

Meie	  tähtsad	  inimesed,	  kes	  
meile	  hästi	  mõjuvad,	  on	  meie	  

emotsionaalne	  ressurss	  
	  

	  
	  



Pikaaegsete heade suhete 
tunnused 

Hoolimine	   Füüsiline	  meeldimine 



	  	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  

	  

Kes	  on	  see	  inimene,	  kellest	  
kõige	  rohkem	  sõltub	  	  Sinu	  

eluga	  rahulolu	  ?	  
	  

	  
	  



	  	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  

	  

Kes	  on	  see	  inimene,	  kellega	  pead	  
igal	  juhul	  õppima	  elu	  jooksul	  väga	  

hästi	  läbi	  saama	  ?	  Keda	  pead	  
õppima	  läbinisti	  tundma?	  

Ja	  keda	  on	  vaja	  ka	  väga	  hästi	  hoida?	  
Tähtsad	  teised	  ka	  –	  siin	  oluline	  kultuurierienvus	  



	  	  	  

            
  

 

Enesekindlamad inimesed 
 

muude sarnaste tunnuste 
tingimuste puhul 

saavutavad rohkem 
 

	  

 
 



Meid ümbritsev õhkkond koosneb meie enda 
ja teiste inimeste tunnetest 

 

   

Psühholoogiline keskkond sisaldab 
põhitegurina meeleolusid  NB! Teadmised 
on siis ainult toimivad kui nad “tõmbavad 
tunded kaasa” 



	  	  	  	  	  Inimese	  sisemaailmas	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Kus	  on	  alati	  lisaressurssi?	  	  



	  	  	  

            
  

 

Iseendaga kontaktisoleku 
seire  

 

 
 



Inimeste	  tervis,	  eluiga	  ja	  elu	  kvaliteet	  sõltuvad	  kriitilisel	  määral	  
positiivsete	  ja	  negatiivsete	  emotsioonide	  hulgast	  nende	  

elus,	  	  	  

   

í     oskusest end negatiivsusest välja võidelda (HIRM.VIHA, 
       ÄREVUS-) ja   

 í   oskusest positiivsust //neutraalsust  juurde kujundada 
 
JA SIIN ON KINDLASTI ENDA VÕIMALUSED JA 
 
ENDA VASTUTUS 



Inimese	  areng	  toimub	  kriitiliste	  
olukordade	  lahendamise,	  

eneseanalüüsi	  ja	  elufilosoofia	  
selginemise	  	  kaudu	  

	  	  	  

Kriitilised	  olukorrad	  on	  emotsionaalselt	  
laetud	  olukorrad,	  mida	  ei	  saa	  jätta	  
lahendamata	  ja	  mille	  kaudu	  oluline	  
õppimine	  toimub	  	  	  	  



  Juhtimispsühholoogia. Eneseanalüüs, -tunne ja -
teadvus juhtimises.  

    Kriitiliste olukordade lahendamine pingetaluvuse 
arengu kindlustaja   

   

           Tänased fookused 
 

 Aju-uuringute häid uudiseid ja tehnikaid. 5 min 
reegel  Mindfulness - Selge teadvus. Brain Fitness 

  Filmilõik inimeste enesesisenduse mõjust 



Ärkamisharjutus  -   
hilisema mittetriviaalse soovitusega (mp) H1 	  	  	  

Palun meenuta tänahommikuse ärkamise esimesi 
sekundeidnano / minuteid (2-3 min) ja kõige esimesi tundeid ja 
mõtteid. Millised kehalised aistingud saatsid Sinu ärkamist? 
Kirjelda oma seisundit nii täpselt kui oskad. Mille poolest 
tänane hommik erines teistest kui erines? 
  
KAS	  OLED	  VALMIS	  JAGAMA?	  Õige	  vastus	  JAH	  !	  
Moodustame paarid/kolmikud 
     
 
Aega ühele osalejale ¸	  	  teil	  on	  3	  minutit	  2-‐3	  peale	  !	  6	  	  



* Kas	  oli	  1.mõtete	  /	  tunnete	  hulgas	  töö-‐suhete	  
mõtteid?	  Mil	  määral	  esineb	  esimestes	  päeva	  
sekundites	  muudatust	  vajav	  osa	  enda	  elus?	  
Isiklik	  vs	  töö?	  	  

* Mida	  see	  tähendab?	  	  	  Jagame	  
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Ärkamise-‐märkamise	  harjutuse	  jatk	  



Harjutuse  TÄHENDUS  	  	  	  

Selle lühikese aja jooksul kui inimene ärkab, toimub üleminek 
ühest teadvuse seisundist teise ja vahemikus, kus KAOB 
ALATEADVUSE VÕIM  JA TEKIB TEADVUSE KONTROLL on 
võimalik kinni püüda üldhinnangut olukorrale, 
enesetundele,vahetut seisundit  jpm (Comment!). Sama une-
ja-ärkveloleku vahepealne seisund esineb ka magama jäädes 
(kui ei lülitu välja /unne/ msek jooksul)  
 



  Sisekõne  iseendaga üksinda olles 	  	  

  võib näidata eluolukorra analüüsi seisu 
Millal olid viimati iseendaga üksinda ja mõtlesid 
pikemalt tähtsaid mõtteid oma suhetest? 

     



	  	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  

	  

Emotsionaalne	  kohalolek	  
	  

Igahetkeline	  pingutuseta	  
seisundi	  seire	  

 
on nii elufilosoofia ja 

tervisepsühholoogia põhimõte – 
Lääs-Ida  ] 

	  

	  
	  





	  	  	              
  

 
 

Mindfulness’i e. 
Selge Teadvuse mudel 

(tõlgitud ka Teadvelolek, 
ärksameelsus, kindlameelsus) 

                          Täna moes 
enesejuhtimise psühholoogias 

 



1. Liiga vähe tegin oma südame ja tahtmiste järgi 
2. Liiga vähe ütlesin selgelt välja mida mõtlen ja 
tunnen 
3. Liiga palju tegin tööd 
4. Liiga vähe veetsin pühendunud aega kõige 
tähtsamate ja kallimate inimestega 
5. Lubasin endale liiga vähe naudinguid 
( modif. Surmaminejate 5 kahetsust, 2012) 
Need ei peaks olema igavesti lahkujate, vaid igas 
vanuses inimeste  igapäevane arvestus 

5 KAHETSUST 



Mindfulness	  SELGE	  TEADVUS	  

*  on	  operatsionaalse	  definitsiooni	  järgi	  tähelepanu	  
suunatus	  igahetkelisele	  subjektiivsele	  kogemusele	  nii	  
sise-‐kui	  välisilmast,	  sisaldades	  refeksiooni-‐eelset,	  
hinnanguvaba	  taju,	  kus	  puuduvad	  ootused,	  oletused	  
ja	  soovid.	  
*  Your	  FOCUS	  is	  your	  reality	  (D.Goleman	  Focus,	  2013)	  



	  	  	  

            
  

 Enesejuhtimises on ressurssi pea alati  – 
paremas kontaktis iseendaga – “suure 

plaani” ja valikute teadmises ja harjutamises  
–   
 

Karmlahke vaatleja nii olukorra kui enda 
suhtes – ei jää kinni ei tunnetesse ega 

mõtetesset ei 

 
 



	  	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  

	  

Negatiivsete	  emotsioonidega	  toimetulek	  	  	  
	  

eeldab	  inimeselt	  SISEMIST	  MUUTUST	  
	  

Kui	  inimesed	  oma	  negatiivsete	  emotsioonidega	  ei	  
tegele,	  hiilivad	  need	  pidevalt	  meie	  meelde,	  

muutuvad	  tujudeks	  ja	  võivad	  lõpuks	  kujundada	  
PÕHIMEELEOLU	  (ja	  iseloomu	  L)	  	  	  

	  
	  



   
Enesejuhtimise takistusteks on  
 
sageli see, et inimesed ei mõista, kuidas nende senine 
mõtlemine säilitab soovimatut olukorda, kuidas 
teadvustamata tegurid, vastuolulised tunded neis endis 
saboteerivad häid plaane ja nurjavad püüdlusi  
 
Inimesed ei teadvusta sageli, mis paneb neid iseenda 
vastu tegutsema 

 
 

 



	  	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  

	  

TÄHELEPANU	  FOOKUS	  
määrab	  Sinu	  hetke	  reaalsuse	  
(D.Goleman.	  Keskendumine,	  2013)	  	  
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 Pingelise olukorra lahendamine sõltub 
sellest kuidas õppida mõtlema olukorrast 

 
kui kiiresti jõuda konstruktiivse lahenduse, 

keerukuse aktsepteerimiseni, esialgse 
tegevuskavani, baas-eesmärgiga mitte lasta 
olukorral ennast emotsionaalselt kahjustada 

 
 



   5 min  reegel - enesejuhtimise 
tehnika!   
 
aju-uuringutega tõestatud vaimsete praktikate  
“meistritel”  
 
BRAIN FITNESS – sisemaailma parem 
kasutamine, keskendumise ja “suure plaani” 
meelespidamise kaudu, meditatiivne seisund ja 
meditatiivne HETK  

 

 
 



5 minuti reegli NB! 
  Negatiivse sõnumi kehalise mõju äratundmine – kriteerium 
et peaks reeglit rakendama  

  KOHENE KESKENDUMINE  -  sisekõne kontroll! (“Ei hala,  
                                                                             ei räuska”) 
  Selle hindamine kui suur negatiiv, mis hästi-mis alles – 

katastrofeerimise vastu SUURE PLAANI võtmine 
   

   KIIRHINNANGUD enda vastutusele, ressursile, seisundile 
 
   OTSUSE variantide intuitiivne kaalumine. TUNDE 
MUUTUMISE/Positiivse NIHKE ÄRATUNDMINE ärevusest/
vihast  erutuseks/otsustavuseks! 
                     

  OTSUSESSE negatiivse emotsiooni jõu kaasamine 



 
  Negatiivne nihe on 

Inimkonna orientatsioon ohule, probleemidele, 
tegemist vajavale...   



NEGATIIVSE NIHKE TAGAJÄRJED 

*** Rahulolematus olemasolevaga - keskendumine sellele, 
mis halvasti, tegemata, problemaatiline – IKKA 

     VÄHE, IKKA HALVASTI (aega, aru, ilu jne) 

Kui palju saab ise ära teha NN mõju vastu? 

 
 

***  Tunnustamise puudumine / kesisus - positiivse hoiaku 
puudumine tunnustamise suhtes - juhid, elukaaslased, 
lapsevanemad ... 

***  Elu elamine pidevas negatiivses meeleolus ja 
rahulolematuses - LÄBIPÕLEMINE ... 



Positiivne nihe 

Äripäeva	  Akadeemia	  



	  
	  

Milline	  seisund	  on	  parem,	  tervislikum,	  
mõistlikum,	  ...	  ?	  

	  
NB!	  Õnneotsingute	  lõks..	  

Kriitiliste	  olukordade	  lahendamine	  töös	   33	  
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I 
Selge teadvuse 

(Mindfulness’i) 
mudel 

(tõlgitud ka teadvelolek, 
ärksameelsus, kindlameelsus) 

 
 



	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
Suurema	  osa	  inimese	  juhtimisest	  sooritab	  alateadvus	  



	  	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  

	  Ümberlülitus	  	  ühelt	  seisundilt	  
teisele-‐	  psühhotehnikate	  oluline	  
osa,	  	  
	   	   	   	  elukuns6	  üks	  

põhitrikkidest,	  mis	  tuleb	  ära	  õppida	  	  	  
negatC	  posi6ivseleCneutraalsele	  	  
	  

	  

	  
	  



	  	  	  

            
  

 

K 
 

Inimese elu on võimalik vaadelda 
pideva liikumisena positiivsete, 

neutraalsete(rahulike) ja 
negatiivsete tunnete vahel 

 
I	  

 
 



	  
	  

     
 
 
Eluga	  rahulolu,	  hinge-‐	  ja	  meelerahu	  pole	  võimalik	  

saavutada	  väliste	  tegurite	  kaudu.	  Budistliku	  tõdemuse	  
järgi	  tekivad	  kõik	  inimese	  kannatused	  seetõttu,	  et	  ta	  
klammerdub	  asjadesse,	  ideedesse	  või	  inimestesse,	  mis	  
kõik	  on	  	  pidevas	  muutumises	  ja	  kaduvuses,	  mistõttu	  
inimese	  jaoks	  meelerahu	  allikaks	  saab	  olla	  vaid	  temast	  
endast	  tulenev	  sisemine	  ja	  spirituaalne	  jõud.	  

	  



	  Väga	  suurte	  pingete	  taluvus	  

ja	  meelerahu	  	  
on 

üks ja seesama seisund 
Meelerahu pole energia puudumine, vaid tõmblemisele 

vastandina palju hästi suunatavat vaikset jõudu 
Oskus kontrollida oma seisundit pingutuseta 
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Placebo	  lipragus	  exp./vandalesians	  
Nocebo	  

	  

	  

	  
	  



	  	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  

	  

Kõik on mõtlemises (ja tunnetamises 

üldisemalt) kinni .. 
 

aga mil määral? 
 

	  

	  
	  



   
            

  
 

Placebo 
Nocebo 

Teadvus - 
 

 
 



   “Mielen salattu voima” Taani 2011, allalaadida 
saab  

Youtube.com-ist 
 
 

Filmisoovitus	  

Dok. Film – I osa placebo-nocebo teemal 
	  



	  	  	  	  emotsionaalne,	  vaimne	  	  

ja	  kehaline	  kurnatus	  

	  	  	  	  	  	  Professionaalne	  läbipõlemine	  on	  



          

 *** ärrituvuse tõus  -  rahulolematus, abitu viha vaheldumine 
vaevatundega,  agressiivsus pisipingete puhul 
       

LÄBIPÕLEMISE HOIATAJAD – muudatuse NÕUDJAD  

*** psühhosomaatilised reaktsioonid –  
väsimusi mitut liiki, une- ja meeleoluhäirete varjupool 
 

 *** küünilisuse suurenemine  – küsimärgi alla pannakse sageli 
põhilised eksistentsiaalsed väärtused – elu põhiväärtused 

***  eraldumine  - distantsi ( nii füüsilise kui psüühilise ) 
suurendamine, eriti tunnuslik  kui ka lähedastega 

KUIDAS	  TE	  ENNAST	  NENDE	  OHUMÄRKIDE	  JÄRGI	  HINDAKSITE	  ?	  	  



	  	  	  

            
  

 

Negatiivsetest	  tunnetest	  
hävitavad	  inimest	  	  

	  
kõige	  rohkem	  HIRM	  ja	  VIHA

	  

	  

 
 



	  	  	  Algaja	  oskab	  sekkuda	  alles	  pärast	  emotsiooni	  tekkimist	  või	  selle	  läbielamist.	  Tugev	  
vihapurse	  paneb	  meid	  inimest	  tajuma	  ebameeldivana,	  kannatustpõhjustavana	  ja	  
teame,	  et	  ei	  tee	  see	  teda	  õnnelikuks.	  Siit	  selgub	  soov	  nendega	  tegeleda	  mitte	  neile	  
vaba	  voli	  andes	  

	  	  	  
Hävitavatesse emotsioonidesse sekkumise 
ajastus  

 

  Viimane tase – juba enne emotsiooni teket oleme seisundis, 
mis ei võimalda hävitava emotsiooni teket sundkäitumisena  
Selge teadvuse/selgemeelsuse  tasand (MP) 
 

    Sekkumine negat.emotsiooni tekkehetkel  – küsimuste ja 
vaatluse abil nende mõttetuse ja  tühjuse mõistmine. Vaatleja 
positsioon – tunded ja mõtted tulevad ja lähevad – kui sa ei neisse 
kinni – kaovad nad -  Kõik tuleb ja läheb 



   

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  

	  

Alati	  on	  võimalik	  teha	  oma	  
parim	  ja	  rõõmustada	  selle	  üle	  	  

(kes	  rõõmustada	  ei	  jaksa,	  on	  lihtsalt	  rahulik)	  

	  
	  


