
Muuda oma aju, et muuta oma elu!

Evely Raudmets

Mehhanism Sinu sees 
- õpi seda kasutama!



Sissejuhatus – Aju



Enamus inimesi mõtleb harva,
kui üldse, oma aju peale.



ALGAB AJUS!

Edu kõiges, mida teed…







Aju
tarkvara ja raudvara



Psühholoogia = Sinu uskumused Sinu enda, 
teiste inimeste ja ümbritseva maailma kohta 



Inimfüüsika

visuaalne
fookus

sõnad
kõnekeel

emotsioon/
tundmus

tegevus

tulemus

mõte



Mõtted = pildid ja sõnad Sinu peas



Uitnärv



Emotsionaalse seisundi kolmik

emotsioon /
tundmus

füsioloogia

emotsionaalne

seisund



Tänulikkus Hirm

vähem aktiivsust



Alusta iga päeva kavatsuse, 
tänulikkuse ja väärtustamisega.

“Täna tuleb hea päev!”

Üks asi, mille eest olen tänulik…

Üks inimene, keda väärtustan…



Armastuse ja lahkuse
meditatsioon

• tõstab hallaine kogust ajus

• rohkem positiivseid emotsioone

• vähendab valu

• vähendab migreene

• vähendab stressi sümptomeid



Armastuse ja lahkuse meditatsioon

1. Endale:
Olgu ma õnnelik

Olgu ma terve

Olgu ma rahul

2. Kellelegi, kelle eest oled tänulik:
Olgu ta õnnelik

Olgu ta terve

Olgu ta rahul

3. Kellelegi, kelle suhtes

tunned neutraalsust:
Olgu ta õnnelik

Olgu ta terve

Olgu ta rahul

4. Kellelegi, kes sulle ei meeldi või

kelle peale oled pahane:
Olgu ta õnnelik

Olgu ta terve

Olgu ta rahul
Kõiki 3-10 korda



Alusta ühe lihtsa
strateegiaga



Vesi



Toidulisandid ajule



Trenn ja liikumine

NB! spurtkõnd ja jõutrenn



Aju tervist toetav toit



Esmalt söö ära tervislik toit, 
et ebatervislikule ei jätkuks

ruumi!



Uue õppimine



Tervislik kehakaal



Jaga oma teadmisi
lähedastega



Tavapärased 80-90 aastaste ajud



Nancy aju



Teelahkmel



Muuda oma aju,
et muuta oma elu.

ajutervis.ee



Aitäh!

ajutervis.ee
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