
LOO OMA ELU PARIM AASTA: 
EESMÄRKIDE TÖÖTUBA

Heaolu- ja juhtimiscoach

14.12.2022



MINU LUGU:

Teekond iseendani: 

• kuidas valida iseend

• kuidas väärtustada iseend

• kuidas kuulata iseend 

• kuidas usaldada iseend



KUI MÕTLED LÕPPEVALE 
2022. AASTALE, SIIS:

1. Mida tegid elus esimest korda?

2. Milline oli suurim elamus Sinu jaoks?

3. Mida uut õppisid? 

4. Mida enda kohta teada said?

5. Mille üle eriti uhke oled?

6. Mille eest tänulik oled?

7. Kes olid eriti olulised inimesed Su elus?

8. Millise 5 sõnaga oma aastat iseloomustad?

9. Mis värvi oli 2022. aasta?

10. Milline oli valdav tunne, mis Sind sel aastal saatis?



“Meie elu eesmärk... see pole ei 
asi ega koht ega amet ega tiitel või 
isegi mitte mingi konkreetne anne. 
Meie eesmärgiks on olla. Meie 
eesmärk on see, kuidas me elame 
oma elu, mitte see, millist rolli me 
selles täidame. Igal ajahetkel, kui 
jääme truuks iseendale, täidame 
oma elu eesmärki.”

Carol Adrienne 



AASTAL 
2023:

1. MINA ISE EHK MINU SUHE ISEENDAGA:

• Minu mõtted

• Minu emotsioonid

• Minu vajadused

• Minu kontakt iseendaga

• Eneseteadlikkus

• Enesearmastus



AASTAL 
2023:

2. MINU SUHE TEISTEGA:

• Minu paarisuhe (sh 
seksuaalsus)

• Minu suhe oma lastega

• Minu suhe oma vanematega

• Minu suhe sõpradega

• Minu suhe töökaaslastega



AASTAL 
2023:

3. MINU TERVIS:

• Vaimne, füüsiline, 
emotsionaalne tervis

• Mind toetavad harjumused:
• uni

• toit

• liikumine

• hingamine

• Minu energiatase



AASTAL 
2023:

4. MINU TÖÖ JA KARJÄÄR:

• Mis on see, mida ma päriselt teha tahan?

• Mis aitab mul minu potentsiaali parimal 
moel rakendada?

• Kuidas on töötamine ja puhkamine 
tasakaalus?

• Kuidas ma puhkan?



AASTAL 
2023:

5. MINU FINANTSID:

• Millised on minu 
finantsharjumused?

• Milline on minu finantsseis 
(sissetulek, investeerimine jne)



AASTAL 
2023:

6. MINU KESKKOND:

Milline on keskkond, kus ma:

• elan

• töötan

• õpin

• suhtlen teistega

• jne



AITÄH! 
UUTE KOHTUMISTENI!

https://reelikaojakivi.com

Facebook: Reelika Ojakivi Coaching

Instargam: reelika.ojakivi.coaching

reelika@reelikaojakivi.com

https://reelikaojakivi.com/

