


Kes ma olen?

Milles ma hea olen?



KIRI 
TULEVIKUST
80-aastaselt 

endalt

Kiri 80-aastaselt endalt:
Mis sind praegu (80-sena) elus rõõmustab?
Milliseid muutusi oled enda elus teinud?
Milliseid huvitavaid kogemusi oled saanud?
Kuhu su projektid ja ettevõtmised on välja jõudnud?
Mis aitas enda tegemistes õnnestuda?
Millise saavutuse või sammu üle oled eriti uhke?
Mis on olnud sinu elu parim investeering?

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?

www.inspiratsioon.ee/kiri-tulevikust



Mis on Sinu 
Ikigai?

Mille nimel 
hommikul 

ärkad?

Ikigai
生き甲斐, [ikiɡai] 

on Jaapani 
kontseptsioon, mille 

tähendus on 
„olemise põhjus“. 



MINU ELU INSPIRATSIOON
SINU LOOMINGU GENERAATOR

Mille eest 
seisad?

KUTSE Millega saad 
teistele kasulik

olla?

ANDED
Mida suudad 

hästi teha?

KIRGMis tekitab 
Sinus elevust?

ELU 
EESMÄRK

inspiratsioon.ee





Vedamine ettevalmistus + võimalus=



Kogemus
Edasiviivad 
järeldused

Õppetund

Kui kaotad, siis ära kaota õppetundi.

+ =



Edu hindamise 
kriteeriumid



Mis on edu Sinu jaoks?
Mis peaks juhtuma, et 

võiksid tunda end 
edukana?
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Mille järgi hindad, kas 
olen enda töös edukas?
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5 elu katalüsaatorit

ELLUVIIMINE
Ideede katsetamine ja 
praktikasse panemine

SELGE SIHT
Selge nägemus sellest, 
mida  tahad teha ning 

miks see on oluline

HOOLIV AUSUS
Siiralt ja pühendunult 
paremaks muutmine

UUDISHIMU
Huvi uurida, õppida ja 

avastada

OPTIMISM
Usk, et parema tuleviku 

loomine on võimalik



Jaga vestluspartnerile:

Millised inimesed Sind 
inspireerivad? 

Mis teeb nad 
inspireerivaks?



Kui tahan näha, 
milline ma välja näen, 
siis vaatan peeglisse.

Kui tahan näha, 
mis minu sees toimub, 

siis kirjutan.
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Pea arengupäevikut
A. Enda tundmaõppimine – “Mida uut õppisin?”

B. Enda distsiplineerimine – “Kas ma andsin endast parima, et…”

C. Ideede mustandivihik – “Mida võiks luua?”

D. Unistamine – “Kuidas tahan, et oleks?”

E. Vabakirjutamine mõtlemise korrastamiseks – “Mis mind

praegu vaevab?”

F. Hooliva aususe tõehetk – “Mida ma päriselt pean muutma?”

G. Meeleolu tõstmine – “Mis läks täna hästi?”

https://inspiratsioon.ee/arengupaevik

https://inspiratsioon.ee/arengupaevik/


Arengupäeviku 3 küsimust:
• Mida ma uut õppisin või avastasin? 
• Mida tehes olin omas elemendis?
• Mida tahaksin õppida, rohkem teha või 

enda ellu tuua?



Küsi ausat 
tagasisidet

FASSAAD
Kõik teame

SISEKONTOR
Mina tean

SELJA-
TAGUNE

Teised 
teavad

SISEKOSMOS
Keegi ei tea

Näita enda andeid

Kõrvalda 
häirivad 
tegurid

Koge uut
Edasiarendus Johari aknast



Ametid, tööotsad, 
katsetamised, 
vabatahtlikud 

tegevused, rollid 
ja konkursid.

Proovinud

Läbitud kursused, 
Youtubest või 
praktika käigus 
õpitud teemad. 

Õppinud

Ise loodud asjad 
ja lahendused. 

Projektid, 
algatused.

Loonud

Minu oskuste ja kogemuste varamu

Loo enda oskuste arsenal



Mida head on 
sinu iseloomu või 

olemuse kohta 
öeldud?

Iseloom

Kuidas on sinu 
tööd ja sooritust 

kiidetud?

Sooritus

Millise abi eest on 
sind tänatud? 

Mõju

Rõõmu varamu – mis on minus head?

Kirjuta üles positiivne tagasiside, 
mille oled enda kohta saanud.



Milliste 
põhimõtete järgi 
nad tegutsevad?

Printsiibid

Mida nad 
oluliseks peavad? 

Mida nad 
kaitsevad ja 
kehastavad?

Väärtused

Kuidas nad asju 
teevad ja enda 
tegemistesse 

suhtuvad?

Kvaliteet

Millised inimesed mind inspireerivad?

Kelle tegevus, olemus, saavutused 
või mõtteviis mõjub sulle innustavalt?



High 5 test
Discover the best
part of yourself

www.high5test.com



Via Character
Strengths Survey

www.viacharacter.org



Haraldi VIA Character testi tulemused

5 tugevust aastal 2011 5 tugevust aastal 2019
1 UUDISHIMU SOOV ÕPPIDA
2 SOOV ÕPPIDA PÕHJALIK OTSUSTAMINE
3 LOOTUS ETTEVAATLIKKUS
4 ETTEVAATLIKKUS UUDISHIMU
5 HUUMOR PERSPEKTIIV





InvesteeringKulu /
Panen raha enda eest tööle ja tõstan 

enda netoväärtust.



Netoväärtus Varad= Kohustused-
Korter: 150 000 €

Auto: 20 000 €

Raha: 5 000 €

------------------------

Varad kokku: 175 000 € 

Pangalaen: 120 000 €

Autoliising: 15 000 €

Tarbimislaen: 3 000 €

-------------------------

Kohustused kokku: 138 000 € 

Netoväärtus: 175 000 – 138 000 = 37 000 €  



Vara väärtus ajas

55 000 €

2011 2021 Muutus

55 000 €

75 000 €

15 000 € -40 000 €

+20 000 €

2 toaline korter Tartus Karlovas

Uus BMW X5



• Suurenda sissetulekuid (kasumit)

• Suurenda säästusid

• Suurenda investeeringute tasuvust

• Vähenda kulutusi

Kuidas tõsta enda netoväärtust?



teenib mind?
Kas see valik



Kas sellesse 
tasub 

investeerida?

▪ Kas see aitab mul põhiasja 
paremini teha? Millisel moel?

▪ Eluea väärtus – kui palju saan 
kasutada ning mis ajaks on 
tehtud kulu tagasi teenitud?

▪ Kas see avab uusi võimalusi? 
Mida saan tänu sellele teha?



• Ei too raha tagasi
• Kasutan harva
• On lihtsalt „tore oleks 

kui…“
• Oli pigem emotsionaalne 

ost.

Kulu

• Toodab jõukust juurde
• Kasutan tihti
• Aitab elus edasi liikuda
• On kooskõlas minu 

eesmärkide ja 
väärtustega. 

Investeering

Kas see ost oli kulu või investeering?

Vaata enda suuremaid väljaminekuid
ja paiguta need vastavasse lahtrisse:



László Polgár
"A genius is not born but is educated and trained….
When a child is born healthy, it is a potential genius."







Milles seisneb tema talent?

Millise treeningu abil ta selle 

talendini jõudis?



Jaga vestluspartnerile:

Mis alal tahad saada 
tõeliseks meistriks?

Mida siis ette võtaksid?
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1

Meisterlikkuse 
arendamine

Milline on hea sooritus
sinu valdkonnas?

Mille järgi saab sooritust 
hinnata?

Kes on parimad meistrid sel 
alal ja mida nad hästi teevad?

Milliste meetoditega saab 
teadlikult treenida meistriks?



VÄLJASPOOL
MUGAVUSTSOONI

SELGED 
EESMÄRGID

FOOKUS TAGASISIDE MENTAALSED
MUDELID

---

Treeni 

väljaspool enda 

mugavus-

tsooni.

Tööta hästi 

defineeritud 

selge eesmärgi 

suunas.

Keskendu 

teadlikult 

treening-

tegevustele.

Võta vastu ja 

rakenda kõrge-

kvaliteedilist 

tagasisidet.

Arenda 

eksperdi 

mentaalsed 

mudelid.

Teadliku treeningu 5 printsiipi

Anders Eriksson



Mugavus-
tsoon

(rutiinne töö)

Voog (flow)
(efektiivne individuaalne 

treening)

Lähim arengutsoon
(efektiivne treening õpetajaga)

Võimatu
(väljakutse liiga kõrge)

Treeningu arengutsoonid
-
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Väikesed  valikud



Kuidas luua 
head 

harjumust?

Tee see:

1. Nähtavaks

2. Atraktiivseks

3. Lihtsaks

4. Rahuldust pakkuvaks

James Clear „Aatomharjumused“



Harjumus
nähtavaks

▪ Pea hindamistabelit

▪ Kasuta täideviimiskavatsust:

„Ma teen [millal, kus, mida]“

▪ Haagi: „Pärast [praegust

harjumust] teen [uut

harjumust].“

▪ Kujunda keskkonnas heade

harjumuste signaalid

silmatorkavaks

James Clear „Aatomharjumused“



Harjumus
atraktiivseks

▪ Seo tahetud tegu vajaliku

teoga

▪ Liitu kultuuriga, mis

soosib seda

▪ Tee vahetult enne 

keerulist harjumust

midagi nauditavat

James Clear „Aatomharjumused“



Harjumus
lihtsaks

▪ Vähenda takistusi

▪ Valmista keskkond ette

▪ Kasuta otsustavaid hetki

▪ Kahanda harjumusi, kuni

nende teostamiseks

kulub 2 minutit või

vähem

James Clear „Aatomharjumused“



Harjumus
Rahuldust 
pakkuvaks

▪ Preemia kohe pärast

lõpetamist

▪ Jälgi harjumuste jada

▪ Ära iial jäta kahte korda

vahele

James Clear „Aatomharjumused“



Kuidas luua 
head 

harjumust?

Tee see:

1. Nähtavaks

2. Atraktiivseks

3. Lihtsaks

4. Rahuldust pakkuvaks

James Clear „Aatomharjumused“
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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

Jaga ja avasta



“
Segajad välja

Täielik kohalolek

Valmis tegutsema
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Kuidas elada elu, mis väärib meenutamist?
Kuula Elu Loomingu vestlusi:



Laadi alla ja prindi välja:
inspiratsioon.ee/minu-elu-kutse-manifest



Mida Sa päriselt 
tahad teha?

Kuula raamatu esimest 
peatükki tasuta:

inspiratsioon.ee/minuelukutse



Jaga 1 sammu, mida
tahad teha enda

tuleviku hüvanguks?
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Elu looming
Harald Lepisk

harald@trainings.ee

inspiratsioon.ee

haraldlepisk

inspiratsioon

http://www.facebook.com/inspiratsioon.ee
http://www.instagram.com/haraldlepisk
http://www.youtube.com/inspiratsioon

