
Alustuseks küsi endalt 3 küsimust:
Kuidas mõjutab minapilt minu elu?
Kuidas minu minapilt kujunes?
Kuidas minapilti muuta?

Mis asi minapilt on ning millest see koosneb?

Me ei saa seda, mida tahame, vaid seda, kes me oleme. Sul on võimalik saada
seda, mida tahad ja olla selline nagu sa tahad siis, kui näed ennast selle
inimesena või sellises situatsioonis, kuhu sa jõuda tahad. 

Sa oled võimeline olema selline, nagu sa tahad ja saama seda, mida sa tahad.
Sellel kõigel ei ole mingeid piire. Mida sa teed igapäevaselt? Kas sa oled endaga
igapäevaselt rahul? Sinu elu sõltub sellest, kuidas sina ise ennast näed.

1.
2.
3.

Täiskasvanuna ma tean, mis on mu piirid ja ma julgen öelda, mida ma soovin.
Oluline on julgeda jätta kõrvale kahtlemine ja hakata ennast usaldama. Meie elu
on pidevas muutuses ning meie minapildiga on täpselt sama - minapilt on
pidevas muutuses, sest elu on pidevas muutuses. Kui oled otsustanud, et soovid
minapildiga tegeleda terve elu, siis oled väga õigel teel.  

Minapilt on meie arvamus endast ehk mida me endast arvame ning mida
me endast mõtleme ja kuidas ennast tunneme. Minapilt asub meie
alateadvuses ning on tekkinud sinna kordamiste teel. Minapilt on küberneetika
meie sees - juhtimisseade. Kui sul on endast minapilt, et oled läbikukkunud ema
või ei oska süüa teha, siis seda pilti genereerid igapäevaselt juurde läbi
küberneetika enda sees. 

“Kuidas olla päriselt see, kes sa olla
tahad? Minapilt.”
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Minapilt on mehhanism sinu sees, mis hoiab sind kursil, kus oled. See ei tähenda,
et muutusi ei tule, tegelikult minapilt ikkagi muutub, sest meie väärtushinnangud
muutuvad. Küberneetika hoiab meid elus selles kohas, kus me oleme. See on
meie alateadvusesse kinnistunud muster ning me ei oskagi sellest välja tulla, kui
me oleme sellega harjunud ja teeme seda igapäevaselt. 

Kui tahad muuta harjumusi, siis võta 30 päeva järjest ja ütle oma lapsele ühe
asja, miks sa teda armastad, mida sa hindad tema juures. Saad sama teha ka

oma elukaaslasega, töökaaslasega, vanematega ning ka iseendaga. 

Me tunneme endas pidevalt kahtlusi, sest meid kasvatatakse nii, et pööratakse
tähelepanu sellele, mis on halvasti. Peaks näitama ja tunnustama seda, milles sa
hea oled. Positiivse tagasiside pealt tulevad paremad tulemused. Sinu
uskumustel põhinevad sinu harjumused. Lapsed peegeldavad meile, kuidas me
kohtleme iseennast. Ja see ongi minapilt. 

Miks inimesed on väsinud õhtuks - nad etendavad kedagi teist tööl ja teevad pool
ajast midagi, mida teha ei taha. Kuidas on see minapildiga seotud? Sa surud
midagi endas alla, kuid sinus on kõik olemas ning sul ei ole mitte midagi puudu
või midagi viga. Sul on vaja hakata seda nägema ja see paneb sind teistmoodi
suhtuma ja mõtlema. 

Miks on oluline mõista enda minapilti?

Kui sa ei hakka nägema ennast sellise inimesena või sellises elus, nagu sa
tahaksid, siis sinu elus ei hakka muutuma mitte midagi. Aga miks me siis ei tee
midagi? Sest meid pole õpetatud. Suur mõju on meie keskkonnal. Meil on
kujunenud oma mustrid ja me oleme harjumuslikult käituvad inimesed. Ilma
selleta ei saagi. Neid harjumusi pole lihtne muuta, sest tunne tuleb vahele. Me
peame ennast sundima teisiti tundma ja siis muutub ka meie käitumine. 

Kirjuta üles, miks sa tulid täna siia seda vestlust kuulama? Millist muutust sa
enda ellu soovid? 
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Mida rohkem sa seda soovi iga päev väljendad, seda rutem saab minapilt hakata
muutuma. Me peame mõistma, milline on meie minapilt praegu. Sa pead
hakkama uskuma, et sa oled piisav, sa oled ainulaadne ja kedagi teist samasugust
ei ole. Minapildi jaoks on oluline, et sina ise pead hakkama seda nägema. Kui
sina annad endast parima, sa väärtustad ennast, tunnustad ennast, hoolitsed
enda eest, pead kinni endale antud lubadustest, siis tuleb muutus. Ei ole vaja
oodata, et teised midagi selleks teeks. Enesearmastus ja distsipliin toob
muutused. 

Hakka olema see, kes sa tahad olla, nüüd ja kohe. Ja sinu elus hakkavad
toimuma muutused.

Minapilti peegeldavad väga tugevalt meie lapsed, kuna nad on meie
energiaväljas. Meie ei õpeta lapsi, vaid lapsed õpivad ise meie järgi. Kui me
tegutseme selleks, et saada tähelepanu, siis me hakkame teiste inimeste jaoks
asju tegema. Ja kuidas mõjutab see minapilti? Me hakkame endast hästi arvama
ainult siis, kui teised meile ütlevad, et me tegime midagi hästi. Tegelikult peaksid
tegema asju enda pärast. 

Kui me endast hästi arvame, siis see hakkab tagasi peegeldama ka teiste inimeste
pealt. Neil on minuga mugav suhelda, sest ma ei virise mingite asjade pärast, ei
ole ohvri seisus ega otsi kiitust teistelt. 

Sa ei ole see, mis sa endast arvad ega see, mis teised sinust arvavad, vaid sa
oled see, mis sa arvad, et teised sinust arvavad.

Me oleme harjunud, et me ei tohi endast hästi arvata, sest siis me nagu oleksime
ülbed. Kui sa hakkad ennast väärtustama ja enesehinnang tõuseb, siis see tekitab
sulle parema tunde ja paneb Sind iseenda eest hoolitsema. Sina ise pead
hakkama endast teisiti arvama ja ennast väärtustama.
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Millisel juhul on vaja minapilti muuta?

Minapilti on vaja muutma hakata siis, kui sa ei saa tulemusi, mida soovid. Kõik
sinu elus saab alguse minapildist. Mõtle selle peale, milline on su paarisuhe, suhe
lastega, rahaline seis, tervis, hobidega tegelemine - see kõik on tulemus. Kui seal
on sinu jaoks midagi, mis võiks olla parem, siis tuleb hakata tegelema
minapildiga. Kas sa üldse pead ennast parema vääriliseks? Kas sa saad aru, mida
sa endast sellises situatsioonis arvad?

Minapilt on kõige alus. Sa pead ise nägema ennast sellisena, et oled piisav. 

Ei ole vaja taga ajada perfektsionismi. Meil on suur uskumus, et kui me arvame,
et oleme piisav, siis rohkem ei saagi. Tegelikult ikkagi saab. Kõige suurem
vaenlane, mis meil on nii ettevõtluses kui muudes asjades, on enesekindlus, mis
lööb kõikuma, sest me hakkame endas kahtlema. Seda saab muuta sellega, et sa
hakkad endale ütlema peegli ees, et sa oled enesekindel. Aga ainult ütlemisest ja
kirjutamisest ei piisa, vaid sa pead astuma ka reaalseid samme. Samme tehes su
enesekindlus kasvab. Selleks on vaja julgust. Lisaks olgu sul julgust astuda eemale
inimestes ja olukordadest, mis ei vii sind edasi. 

Milline seos on minapildil ja enesehinnangul?

Enesehinnang tuleb sellest, millisena me ennast näeme. Ise hakka uskuma,
kui vägev sa oled, siis hakkavad asjad muutuma. Sa ise saad juhtida oma mõtteid. 

Kuidas hakata minapilti muutma? Otsustad ära, kuidas sa soovid olla ehk kirjutad
üles kõige vägevama versiooni endast. Siis hakkad jälgima seda, mis sind enda
juures häirib ning üritad aru saada, milline uskumus võib selle taga olla. Kui me
oleme üles kasvanud vähese armastusega, siis me ei pea elama sama
minapildiga, mis on pärit meie lapsepõlvest. Sellepärast tulebki välja kirjutada
see, mis meid häirib. 
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Maxwell Maltz “Mõtlemine muudab elu: uus psühhoküberneetika” 

Me oleme sellega harjunud, aga oluline on mõista, et nii ei ole normaalne. Sina
saad hakata midagi muutma, kui sa oled aru saanud, mida on vaja muuta. Peame
hakkama muutma seda, mida sa sügaval sisimas endast tegelikult arvad. 

Pole oluline miks midagi just nii on, vaid keskendu sellele, kuidas sa tahad, et
midagi oleks. 

Kõike, mida sa mõtled, lood sa oma ellu. Me võime muuta oma viisi ja plaani, aga
me ei pea muutma oma lõppeesmärki. Minapilt on see, kuidas me end näeme ja
tunneme ehk pildid meist endast ja see, milles me oleme veendunud.
Enesehinnang on üks minapildi osa. Minapildi osad on need, kuidas sa ennast
väärtustad, kui enesekindel oled, milline on sinu enesehinnang. Enesehinnang
ongi minapilt ehk see, millisena sa ennast näed. 

Ära usu kõike, mida sa endast arvad ning kuula vahepeal ka teisi. Sa ei ole oma
mõtted - sul on mõtted; sa ei ole oma tunded - sul on tunded; sa ei ole oma keha
- sul on su keha. Sa saad kõike valida, mida sa mõtled.
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