
Muuda oma aju, et muuta oma elu!

Evely Raudmets

Kohtumine iseendaga -
minapildi muutmine



Kuidas võita alateadlikke
negatiivseid mõtteid?





1. Kõik või mitte midagi: mõtted, mis ütlevad, et kõik on kas hästi või halvasti.

2. Alati: mõtlemine sõnades nagu alati, kõik, ei iialgi, mitte keegi.

3. Negatiivsele keskendumine: olukorras ainult halva nägemine.

4. Tuleviku ennustamine: Halvima tsenaariumi ennustamine vähese või olematu tõenduseta.

5. Mõtete lugemine: usud, et tead mida teine inimene mõtleb ilma, et ta oleks seda öelnud.

6. Tunnetega mõtlemine: halbade tunnete uskumine ilma neid kahtluse alla seadmata.

7. Süütunde tekitamine: mõtted väljenditega - “peaksin, pean, oleks võinud, oleks pidanud, 

miks ma küll…”.

8. Sildistamine: endale või kellelegi teisele negatiivse sildi omistamine.

9. Süüdistamine: oma probleemides või emotsioonides kellegi teise süüdistamine.

Automaatsed negatiivsed mõtted



Rosemary

Peale abikaasa kaotust:

“Keegi ei taha 
endale 75a naist!”



Rosemary

Hakkas netis surfama:

Käis kohtamas ja 
suhtles erinevate
uute tuttavatega.



Automaatsete negatiivsete mõtete näited:

• Ma olen kõige halvem

töötaja.

• Keegi ei kuula mind kunagi.

• Mu ülemus vihkab mind.

• Meil tuleb halb aasta.

• Miks ma küll seda ei teinud?

• Kuigi ma tegin selle ära, siis oleks

saanud ka paremini.

• Ma peaks oma karjääriga kaugemal

olema.

• Mu ülemus on jobu.

• See on mu abikaasa süü.



• Sa saad haarata kontrolli oma mõtete üle.

• Kui tunned end kurva, vihase, närvise või kontrolli alt väljas olevana, siis:

 Kirjuta oma mõtted paberile.

 Liigita need.

 Räägi neile vastu.

 Ära usu igat negatiivset mõtet.

 Valluta oma mõtted

• 4 küsimust

 Kas see mõte on tõsi?

 Kas ma saan olla täiesti kindel, et see on tõsi?

 Kuidas ma end tunnen, kui seda mõtet usun?

 Milline oleksin ja kuidas end tunneksin ilma selle mõtteta?

Mõtetele vastu astumiseks:



• Tea oma motivatsiooni, ehk MIKS?

• “Mis siis saab?”

• Hoia oma veresuhkur stabiilsena.

• Piisav uni (7-8 h/öö).

• Väldi alkoholi.

• Tervislikul tasemel D-vitamiin ja oomega 3.

• Vali oma sõpruskonda.

Kuidas tagada edu minapildi muutmisel?
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Kohtumine
iseendaga



Muuda oma aju,
et muuta oma elu.

ajutervis.ee



Aitäh!

ajutervis.ee
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