
Mis hirmud on Sinul? 
Mis takistusi Sa endale maha müüd?  

Hirmud on lood meie sees ning nende lugude eesmärk on meid kaitsta. Need on
evolutsiooniliselt meie sisse jäänud, kuid põhjused, miks hirmud tekivad või mida
me kardame, on muutunud. Hirmu eesmärk on hoida Sind turvalises tsoonis,
et Su elu ei oleks ohus.

Kõik, mis on mugavustsoonist välja minemised, on meie meele jaoks kohe streik,
et meid tagasi hoida ja meie meel teeb seda üllal eesmärgil. Kui me endale seda
ei teadvusta ja lahti ei seleta, siis me ei liigu edasi ning ei saa olla õnnelikud ja
rahul oma eluga.

Hirmusid tuleb küsitleda ehk igal hirmul on juurpõhjus ja hea on vaadata,
mis on see, mis Sind tagasi hoiab või mida Sa vajad. Hirm ei kao kuhugi, kuid
eesmärk sellest hirmust üle olla, on palju suurem ning ei lase hirmul Sind tagasi
hoida.

Me oleme sündinud kahe hirmuga - hirm kukkuda ja hirm valjude häälte ees.
Kõik teised hirmud on õpitud ehk tulnud kaasa keskkonnast, kus oleme üles
kasvanud või inimestelt, kes meie ümber on. 
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hirm hinnangute ja hülgamise ees
ämblikud
avatud ja rahvarohked kohad
kitsad kohad
kõrgus

kindlad objektid või olukorrad
tulevik
kujutletavad olukorrad või situatsioonid
päris keskkonnaohud
teadmatus

Hirmud on seotud minevikuga ja ärevus tulevikuga

Hirmuga sõbraks saamiseks on vaja see ära teha. Ei saa mediteerida või käia
teraapias, et hirmust üle saada. Sellest ei saa üle enne, kui sa ei lähe sellest läbi.
Kui Sa selle sammu astud, siis ei tundu see enam nii hirmus.

5 kõige levinumat hirmu:

Hirmude põhjustajad:

Hirm teadmatuse ees on see, mis meid kõige rohkem hävitab. Sa ei tea
kunagi järgmist hetke ega päeva. Peaksime leppima ja aktsepteerima seda, et
kõik on muutuses ja Sa ei tea kunagi, mida järgmine hetk toob.

Hirmul on alati juurpõhjus. See on saanud alguse lapsepõlvest läbi erinevate
olukordade ja programmeeringu. Kasvades saab sellest osa meie iseloomust,
mustritest ja harjumustest.

Leia näiteid enda ümber, kes juba teevad seda, mida Sa tahaksid teha. Meil on
kuuluvusvajadus ning sageli kardame midagi teisiti teha, sest siis meid hüljatakse
ja nö visatakse hõimust välja.
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Mis on Sinu hirmu juurpõhjus? 
Mida see täna Sinult röövib?

Hirmudega me kujutleme ette tulevikku, kuid seda tegelikult ei eksisteeri ja me
kujutame seda endale lihtsalt ette. Hirmud võivad hakata ka meie tervisele -
ärevused, foobiad, füüsilised vaevused. Kuna kõik hirmud on õpitud, siis on sul
võimalus see vastupidiseks keerata ja ära muuta. Vajalik on valmidus sellega
tööd teha.

Hirmu ületamise võti on armastus ja eelkõige iseenda armastamine. Õpi
end armastama tingimusteta ning aktsepteeri ennast ja oma hirmusid nii nagu
need on. See annab võimaluse näha hirmust kaugemale. 

Kas ma kunagi kahetseksin seda, et ma mingit asja täna ei teeks? Kui vastus on
jah, siis annab see jõudu astuda hirmule vastu ja oma soovid täide viia. Ära lase
hirmudel, mida tegelikult üldse ei eksisteeri, takistada oma elu. 

Meil on igapäevaselt mingid eesmärgid, kuid see tähendab, et on ka igapäevaselt
mingid hirmud, mis meid takistavad. Meid takistab ka näiteks motivatsioon, sest
me ootame motivatsiooni tulemist ja lükkame asju edasi. Tegelikult on
tegutsemise loogika selline, et kõigepealt tegutsen, siis tuleb ka motivatsioon ning
see motivatsioon annab meile juurde uut indu: tegutsemine → motivatsioon →
veel rohkem motivatsiooni :) 

Mitte ükski asi ei muutu, kui me plaani ei tee. Muidu jääb see asi ainult
mõtteks või unistuseks meie peas. Kõige raskem asi tee kohe päeva alguses ära,
siis ei jää see Sind terveks päevaks painama ja Sa ei hakka seda edasi lükkama. 

Ära ole autopiloodil ja ära ela kellegi teise elu - loo enda seiklused ja ela seda
elu, mida Sina tahad. Vajadusel küsi abi - mis on see, mis Sind toetab edasi
liikumisel? Otsi endale kogukond, vastutuspartner, coach või treener.
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Mis on sinu MIKS, et oma hirmu muuta? Miks on selle hirmuga oluline
tegeleda, mida see tagasi hoiab? Iga uus samm on alati hirmus, sest see on
tundmatus või seos mingi varasema kogemusega. Meid ei ole õpetatud tegelema
tundmatusega. 

Kui meil on hirm, siis meil on sees programm, et me leiame alati lahenduse.
Kui meid on pandud ebamugavasse situatsiooni, kust on vaja välja tulla, siis me
hakkame leidma lahendusi. Võid enda jaoks mängida läbi ka kõige hullemad
versioonid ning leida sinna juurde kohe ka lahendused. See tõstab enesekindlust
ning vähendab hirmu teadmatuse ees. 


