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7 õnnelikku harjumust
Kuidas luua endas entusiasmi ja 

tegutsemisrõõmu?
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50%
Geneetika

Isiksusetüüp, 
temperament, 

geneetiline 
eelsoodumus.

10%
Eluolud

Amet, tervis, 
sissetulek, iga, sugu, 
isiklikud kogemused.

40%
Suhtumine

Harjumused, 
mõttemustrid, 
reageerimine 
olukordadele.

Mis määrab meie õnnelikkuse? 

Sonja Lyubomirsky



Mis on Sinu kontrolli all?

Ilm

8

Emotsioonid

Maailm

Aeg

Teised 

inimesed

Fookus

Teod

Sõnad



Selgus, et teha vahet, kumbaga on tegu.

Meelerahu
lasta lahti 
asjadest, 

mida ei saa 
muuta.

Jõud muuta 
asju, mida 

saad muuta.



Iga probleemi 3 küsimust:

Millele keskendun?

Mis tähenduse sellele annan?

Mida kavatsen teha?

Oskus teha edasiviivaid järeldusi



1) Hinda enda hetkeolukorda:

2) Leia inimesi, kellelt õppida

?

+ Valdan hästi, võin jagada nõuandeid

Tahan teistelt õppida, kuidas seda paremini teha

Pole hetkel minu jaoks oluline
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Vaata õnnekõnni näidist: http://www.inspiratsioon.ee/onnetunde-tostjad



http://www.inspiratsioon.ee/paikesetervitus



www.inspiratsioon.ee/5-tiibetlast





Olen siin. Praeguses hetkes. Kohal.
Olen enda optimaalses seisundis.
Mida otsustan teha, seda teen hästi.
Olen kooskõlas enda kutsumusega
ja pühendunud enda missioonile.

Loovad ideed tulevad kergelt ja tihti.
Kohtun õigete inimestega ja meil on õiged vestlused.
Kõik, mis juhtub, on osa minu arenguteekonnast.
Elan ärksalt, armastan avatult ja minu teod on olulised.
Ma väljendan enda parimat olemust
ja maailm on selle eest tänulik. www.inspiratsioon.ee/hommiku-afirmatsioonid



http://www.inspiratsioon.ee/tunne-ennast-tanulikkuse-paevik





www.ted.com





Kiri 80-aastaselt endalt:
Mis Sind rõõmustab? Mida enda elus naudid?
Milliseid muutusi oled enda elus teinud?
Milliseid huvitavaid kogemusi oled saanud?
Kes on olnud Sinu õpetajad ja mida nad on Sulle õpetanud?
Kuhu Su projektid ja ettevõtmised on välja jõudnud?
Mis aitas enda tegemistes õnnestuda?
Millise saavutuse või sammu üle oled eriti uhke?
Milleks Sa kõike seda tegid?

Nõuanded tänasele endale:
Milliste inimeste seltsis rohkem aega veeta, milliste seltsis vähem?
Mille pärast vähem muretseda, millele rohkem tähelepanu pöörata?
Mida jätkata, mida lõpetada?
Mis on Sinu elu ülesanne?

KIRI 
TULEVIKUST
80-aastaselt 

endalt

http://www.inspiratsioon.ee/kiri-tulevikust



Vaata videot: http://www.inspiratsioon.ee/ela-oma-unistust-ja-jaga-oma-kirge/

http://www.inspiratsioon.ee/ela-oma-unistust-ja-jaga-oma-kirge/


“

Slaidid viidetega + poster:

www.inspiratsioon.ee/7-onnelikku-harjumust



9 küsimust enda
sisemise jõu avastamiseks



1. Kirjelda enda hobisid ja 
lemmiktegevusi – mida teed 

suure rõõmuga?



2. Kirjelda, millised inimesed 
Sind inspireerivad?



3. Mida uut tahaksid enda 
elus õppida ja proovida?



4. Mis innustab Sind kasvama 
ja ennast arendama?



5. Millest Sa tõeliselt hoolid? 
Millisele positiivsele muutusele 

maailmas tahaksid kaasa aidata?



6. Mis alal tahad saada
tõeliseks meistriks?



7. Millega tegeled aastal
2028?



8. Mis saab olema Sinu 
elutöö, mille poolest jääd 

meelde?



9. Loetle, milliste enda jaoks
oluliste põhimõtete järgi tahad

elada enda parimat elu?
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