
1. Enesearmastus vs enesehoolitsus

Paljud arvavad, et enesearmastus on enesehoolitsus, kuid enesearmastus
on pisut sügavam. Inimene, kelle enesearmastuse tase on kõrge, üldiselt
hoolitseb enda keha, välimuse ja sisemuse eest ka rohkem. Kuid võib ka nii olla,
et inimesel, kes enda eest väga palju hoolitseb, võib hoopiski puududa
enesearmastus. Enese eest hoolitsemine ei tähenda, et sul on enesearmastus,
nende vahele ei saa võrdusmärki panna.

2. Maailm peegeldab sulle Sinu hirme. 

.Näiteks, kui sul on paarisuhtes mingid probleemid, siis tegelikult on see suur
peegeldus Sulle. See, kuidas Sina kellegi teisega räägid ja suhtled, peegeldab
Sinu olekut ning Sinu eneseväärtustamist ja enesearmastust. Minul näiteks
on hirm, et mu mees jätab mu maha ning ma võin jääda oma kolme lapsega
üksinda. Siin saan mina tegeleda enesearmastusega - vaatan enda sisse, mis see
tegelik põhjus hirmu taga on. Saan hakata oma partneriga suhtlema nii, nagu ma
ootan, et tema minuga suhtleks. 

3. Sinu väärtused
Hakka pihta oma väärtuste kaardistamisest. Näiteks minu üks väärtustest seoses
enesearmastusega on see, et mina olen kõige olulisem. Ma saan pakkuda teistele
tuge ainult siis, kui ma ise ennast väärtustan ja ennast armastan. Lisaks on minu
väärtus ka vabadus. Vabaduse väärtus tähendab minu jaoks seda, et ma saan
kogukonna liikmetele pakkuda väärtus kell 19 õhtul oma kodus töötades. 

“9 harjutust enesearmastuse
suurendamiseks”

Mariliis Lukk
Kokkuvõte 30.06.2022

"ÕNNELIK NAINE, ÕNNELIK EMA"  
virtuaalne kogukond

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



"ÕNNELIK NAINE, ÕNNELIK EMA"  
virtuaalne kogukond

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

Saan seda tööd teha ka mujal ehk ükskõik, kus maailma otsas ja see ongi minu
vabadusega seotud väärtus. Kui inimesel on madal enesehinnang ja
enesearmastus, siis nad ei teagi, kes nad on ja mida nad väärtustavad. Alusta
sellest, et kirjutad oma väärtused üles - mis on Sulle oluline, milles Sina hea oled.
On oluline teada ja märgata seda, mida Sina naudid, olgu selleks siis kasvõi
armastusromaanide lugemine, ujumine, vms. 

4. Võrdlemine

Enesearmastust vähendab see, kui me võrdleme ennast teistega. Sa isegi ei
pruugi seda teada, et ennast võrdled. Nt sotsiaalmeedia - jälgi ja ole teadlik, mida
Sa seal teed ehk miks sinna lähed. Miks Sa läksid uudiseid otsima? Keda ja miks
Sa seal jälgid? Mina jälgin ainult neid persoone, kes on mulle inspireerivad ning
kellelt mul on midagi õppida.

5. Sinu mõtted
 

Sinu mõtted on üliolulised, sest meie elus rakendub programm
“mõte→tunne→tegu→tulemus”. Kui Sa vaatad peeglisse ja Sul on esimene
mõte, et ma olen paks, sIis see on mõte, mida sa lood ja Sul tekib tunne, mis ei
ole hea tunne. Siis võib teona järgneda nt see, et hakkad rämpstoitu sööma, sest
ütled endale, et nagunii olen paks. Ja tulemus on see, et ülekaal ei kao kuhugi, su
enesetunne on kehv ja enesehinnang madal. Kui aga ärgata hommikul ja mõelda
positiivselt “Tere hommikust Mariliis, nii tore on Sinuga ärgata…”, siis oled ka
positiivsemalt meelestatud oma tegudes ning see toob head tulemused.

6. Sinu tugevused

Pane kirja oma tugevad küljed. Koolis keskendutakse nõrkustele ehk pannakse
rõhku sellele, et parandaksid ennast seal, kus oled kehvem. Pööra oma fookus
aga just nendele, milles oled tugev - kirjuta üles vähemalt 5 asja, milles oled
tugev. Võid paluda ka lähedastel või sõpradel öelda, milles sa nende arvates oled
hea. Me ise ei pruugi alati märgata, mis on meie tugevused ja mida teised meie
juures hindavad ja märkavad. 
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7. Peegli harjutus

Vaata peeglisse ja ütle endale, mis Sulle enda juures meeldib. See annab
motivatsiooni. Kui oled keerulisemas olukorras ja enesearmastus on madalam,
siis leia kasvõi 1 asi, mis sulle iseendas meeldib. Nii see enesearmastus kasvab,
kui hakkame sellega tegelema. Võid teha sellest harjutusest ka versiooni selliselt,
et seisad alasti peegli ees ja vaatad ennast ning ütled kõva häälega välja, mis Sulle
enda juures meeldib. Armasta ja aktsepteeri ennast sellisena nagu sa oled.

8. Tänulikkus
 

Mõtle kolmele inimesele, kes on sulle sõnadega või muul moel haiget teinud ja
kellele sa mõttes hakkad andestama seda tegu, mis ta tegi. Kuid alusta
iseendast, sest kõigepealt pead Sa andestama iseendale. Anna endale andeks
need, millega oled haiget teinud iseendale: “Ma annan andeks, et ma ei ole
piisavalt enda eest hoolitsenud”; “Ma annan andeks, kuidas ma olen keha halva
toiduga koormanud”, “ Ma annan andeks, kuidas ma olen enda keha
emotsioonidega koormanud”. Andesta need kõik endale ning siis andesta
teistele. Esimesel korral ei soovita ma väga keerulisi teemasid või inimesi võtta.

9. Enesearmastuse teekond

Enesearmastus ei ole eesmärk, mida saavutada ega koht kuhu kohale
jõuda, see on meie terve elu teekond. Mida vanemaks me saame, seda
kindlam ja tugevam on meie enesearmastus ja seda lihtsam ja õnnelikum on
meie elu. Hoolitse enda eest ja leia endale aega enesearmastuse teemaga
tegeleda - enesearmastust saad pakkuda endale ainult Sina ise!


