
Kuidas on meie minapilt tekkinud?

Minapildi muutmine on raske, sest sageli me pole ise veendunud, millised me olla
tahame ning kas me suudame seda teha ehk eneseusk ja eneseväärtustamine
lööb kõikuma. Meid on väga suure kriitikaga üles kasvatatud ning pööratud
tähelepanu sellele, mis on valesti. Kuid see, millele me tähelepanu pöörame, see
võimendub. 

Meie minapilt on tekkinud teiste inimeste kaudu, näiteks kui keegi on meile
midagi öelnud. Kui me määratleme ennast läbi selle, mis teised on meile öelnud,
ei saa me täisväärtuslikult oma elu elada. 

Kõik me oleme siia maailma loodud kaks korda: 
kõigepealt meie peas ja siis füüsilises maailmas. 

Kõigepealt tekib meil peas pilt ja siis me viime selle ellu. Minapilt tähendabki, et
me mõtleme piltides ja meil on endast mingisugune ettekujutus. See on aga alati
suhteline, sest me võrdleme ennast teistega. On oluline aru saada, et kui sa näed
oma elus tulemust, mis sulle ei meeldi, siis pead aru saama, et sa oled selle
loonud enda peas. Kui sa näeksid neid asju teisiti, kas see toidaks sind paremini
ja viiks sind edasi?

"Kuidas unustada see, kui keegi on
Sinu olemust kunagi määratlenud
ja olla päriselt see, kes sa olla
tahad?”
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Pane endale kirja, miks sa oled täna siin seda veebiseminari kuulamas/kokkuvõtet
lugemas. Mida sa soovid siit endaga kaasa võtta?

Lisaks kaardista ära, milline seis on hetkel sinu elus nendes kolmes valdkonnas:

Nüüd kirjuta nende kolme valdkonna juurde, millised sa sooviksid, et need oleksid. 

Praktiline harjutus

SUHTED       TERVIS       FINANTSSEIS

See, milline on nendes teemades sinu hetkeseis, näitabki sinu minapilti. See, mis
sinu elus hetkel toimub, on sinu mineviku mõtete ja otsuste tulemus ning kui sa
soovid, et midagi muutuks, siis tuleb hakata tegema teistsuguseid otsuseid. 

 
Mida me saame teha, et minapilti muuta?

Me ei saa seda, mida tahame, vaid seda, mis me oleme. See tähendab seda,
et eneseareng ei ole selleks, et midagi saada või kuskil ära käia ja kogeda, vaid
see, kelleks me inimesena muutume. Üks meie elu ülesandeid ongi areneda -
ühes raamatus on öeldud “Sina oled arenev organism”. Me kogu aeg areneme
ning kui me mingi hetk ei arene, toimub taandareng. 

Kui sa otsustad ära, mida sa soovid ja küsid endalt, milline on see naine, kes on
need tingimused täitnud, siis saad selle oma ellu. See, mida sa endale ütled, peab
minema kokku sellega, mida sa tahad. Me ei saa hakata muutust looma, kui me ei
tea mida me tahame. Sa hakkad liikuma ühest kohast teise ehk sealt
eneseareng tulebki - liigud sealt, kus oled, sinna kuhu tahad jõuda. 
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Kas see arendab mind?
Kas see on mulle huvitav?
Kas see viib mind lähemale minu eesmärkidele?

Me oleme vaimsed olendid, meil on intellekt ja me elame füüsilises kehas ehk me
oleme kolmel tasandil - hing, mõtlemisvõime ja füüsiline keha. Kui me saame
ühendust oma vaimse olendiga, saame me oma ellu luua kõike materiaalset, mida
me soovime. Oluline on aru saada, et sina kui vaimne olend oled täiuslik, oled
kõigeks võimeline ning sulle on kõik antud, mis on elu jaoks vaja. 

Me sünnime siia maailma geeniustena ning see ei kao kuhugi, lihtsalt usk
endasse kaob ära. Kõik on võimalik, kui hakkad iseendasse uskuma! 

Minapilt on pilt Sinust endast alateadvuses, mis on sinna pandud geneetiliselt ning
teiste inimeste, keskkonna ja kogemuste põhjal. Minapilt on pandud meile peale
teiste inimeste poolt ning on tekkinud kordamiste teel. Oleme arengut otsivad
organismid, me oleme loodud looma ja arenema.
 
Kui valid eesmärke või teed otsuseid, siis küsi enne endalt:

Minapilt on mõõtmatu ehk minapilte on lõpmatuseni. Pilte meie see on lõpmatult,
kuid selle, milline sa oled, selle otsustad sina. Kui tunned, et oled kärsitu ja
kurjustav, siis teadvusta seda endale, et selline sa hetkel oledki ja sellel on põhjus.
Siis saad seda muutma hakata. See, millele sead fookuse, selle sa saad. 
 
Minapilt on Sinu alateadvuses olev pilt iseendast, mis mõjutab iga sinu keharakku.
Iga sinu keharakk on mõjutatud sellest, mida sa arvad endast. Sinu iga keharakk
kontrollib sinu vibratsioonitaset. Vibratsioonitase on see tunne, kuidas sa ennast
üldiselt igapäevaselt tunned. Milline on Sinu üldine tunne, kuidas sa ennast
igapäevaselt tunned? Mis tundega sa magama lähed ja ärkad, kuidas sa teistega
suhtled, jne? See näitab su baassagedust ja seda, mida sa oma ellu tood. See,
kuidas sa ennast igapäevaselt tunned, kontrollib külgetõmbeseadust. 
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Need inimesed kellega sa ennast ümbritsed ja mis keskkonna sa oled loonud
enda ümber, tuleb sulle kõik tagasi ja sellel me laseme ennast mõjutada. Kogu
aeg toimib külgetõmbeseadus ja tõmbad külge seda, kes sa oled. Minapilt on
põhjus, tagajärg on käitumine. Käitumise põhjustab sinu tunne ning tunded
tulevad sinu mõtetest. 

Hakka märkama oma tundeid ning leia see mõte, mis sellele eelnes.

Minapilt ei muutu läbi tahtejõu ega enda kehtestamise. Seda peab muutma
armastavalt. Me saame seda teha ümber programmeerides ja korrutades uut
minapilti. Kuidas loobume sellest, mida me enam oma ellu ei taha? Pead
asendama praegused mõtted uute mõtetega ehk korrutades uut minapilti. 

 
ENESEVÄÄRTUSTAMINE

Kellega või millega võrreldes me ennast väärtustame? Peaksime võrdlema ennast
iseendaga. Keegi ei tea oma potentsiaali, see on lõpmatu. Kas sa väärtustad
ennast piisavalt palju, et julged seda teha, mida sa tahad? Inimene on väärt kõike
seda, mis talle pähe tuleb, sest muidu ta ei suudaks seda välja mõelda.

Kust on sinu väärtus pärit? Kes otsustab, mida sina väärt oled?

Kuidas saad teada oma väärtuse? Tunneta, mis tunne sinu sees tekib. Tee midagi
enda jaoks ja siis tunneta, kas oled selle vääriline? Kui kaugele oled nõus minema
ja päriselt teada saama, mida sa väärt oled? Me ei oska vastu võtta, sest ei pea
ennast selle vääriliseks. Me peame ise nägema seda enda sees olevat väärtust. 
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ENESEKINDLUS
 

Kui meil ei ole enesekindlust, siis esimene asi mis kaob, on kujutlusvõime. Me ei
julge enam oma kujutlusvõimet kasutada ja meil kaob ära see, mida me tahame.
Me kasutame kujutlusvõimet iga päev ja kõik see, mis meie elus on, on loodud
meie kujutlusvõimega. Kui meil enesekindlust ei ole ja kaob kujutlusvõime, siis
me tegutseme vanade paradigmade ja uskumuste järgi edasi nii, nagu oleme
harjunud mõtlema.

Enesekindlus on usk endasse, teistesse inimestesse, oma lastesse ja sellesse,
mida sa teed. Kas Sina usaldad ennast? Usalda inimesi, usu nendesse. Miks me
seda ei tee? Sest me ei usalda iseennast. Maailm on peegel - kas pead kinni
endale antud lubadustest? Kõik inimesed, kes on sinu ümber, näitavad sinule
sind ennast. Kui sa ei usalda ennast, siis miks mitte? Kas oled midagi kihva
keeranud, keegi on sulle öelnud, et sa ei oska seda teha? Kuidas me seda
tõlgendame?  

Kes määrab selle, kui palju sa ennast usaldad?

Kes määrab, mida sa usud ja mida sa lükkad tagasi? Kõik mida sa usud, on tõde
sinu jaoks. Mida sa tahad uskuda? Kui sa midagi mõtled ja usud, mis ei vii sind
edasi, siis äkki oleks aeg hakata muud uskuma? Kirjuta üles see, mis sulle ei
meeldi ja mida sa ei taha ning keera see vastupidiseks ja hakka endale uut
kordama ja sellesse uskuma. Hakka tegema seda, milles sa ei usalda ennast, et sa
oled võimeline seda tegema. Kinnita endale seda, milles sa oled enesekindel. Ja
sellele peaks järgnema tegu. Hakka seda tegema, sest sul tuleb endale tõestada,
et oled enesekindel. 

 



"ÕNNELIK NAINE, ÕNNELIK EMA"  
virtuaalne kogukond

*Kõik õigused kaitstud! Faili ei tohi jagada väljaspool “Õnnelik naine, õnnelik ema”
kogukonda, kasuta ainult enda otstarbeks.  

Milline on sinu suhtumine endasse 10 palli süsteemis?
Kui palju küsid oma teenus eeet?
Mida materiaalset tahad?
Milline on sinu dialoog iseendaga?
Kas tegeled iseendaga iga päev?
Kas sa näed selles väärtust?
Kas keegi või miski ilmub su ellu nagu kordussaade?
Otsus - kas jätkad samamoodi või tahad, et midagi muutuks?

Debbie Shapiro raamat “Sinu keha räägib sinuga”
Rhonda Byrne raamat “Saladus"
Napoleon Hill raamat "Mõtlemist muutest rikkaks" 
Film "Raya ja kadunud lohe"

Personaalne inventuur
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