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Nüüd mõned mõtted, kuidas kaartidest ja raamatust maksimaalselt kasu oleks.

Proovi kõiki
Sinu jaoks sobiv võte ei pruugi su 
ema või parima sõbra puhul 
toimida. Ja mõnikord võivad kõige 
vähem meeldivad tehnikad kõige 
paremini mõjuda. Seetõttu proovi 
kõiki vähemalt korra – ideaalis kaks 
või kolm korda – ja lisa tulemusi 
andnud tehnika isiklikku ärevust 
kahandavate relvade kollektsiooni. 
Ära aga unusta, et olukord võib 
muutuda. Sel nädalal kõrvale jäetut 
võid järgmisel nädalal vajada, seega 
ole valvsalt vastuvõtlik.

Koonda väed
Võta sõber või pereliige kampa. 
Võib-olla tahaksid raamatus 
kirjeldatud tehnikaid lähemalt 
selgitada, nii et nad saaksid aidata 
sul neid raskel ajal rakendada. 
Toetav sõber või sugulane võib sind 
aidata ka tulemuste hindamisel, 
sest me oskame sageli üsna hästi 
„ebasobivat“ kritiseerida, jättes 
saavutatud edu hoopis märkamata. 

Kiida ennast
Käitu endaga kenasti. Kiida ennast 
selle eest, et püüad kõigest väest. Ja 
kinnita endale, et just praegu sa 
seda teedki. Alati on kergem end 
arvustada kui esile tõsta. Hakka 
nüüdsest peale endale ütlema: 
„Hästi tehtud!“ Tähista iga võitu – 
isegi ja võib-olla eeskätt just pisikesi 
võite. Uuringud on tõestanud, et 
iseenda kiitmine tugevdab 
motivatsiooni märksa rohkem kui 
enda häbistamine.

 

Anna ebaõnnestumised andeks
Vusserdamistest võib isegi kasu 
olla: saame neist infot, mida 
peaksime edaspidi tegutsedes 
vältima. Ja nad tuletavad meile 
meelde, et me oleme tegelikult 
arengufaasis, üha kasvame ja 
õpime. Seega, kui midagi läheb 
untsu, ära süüdista end karmilt. 
Võta vabalt.

Ja ole ikka ja alati enesekindel, vapper ja ilus. Sa ei ole üksi, sul on abi 
käeulatuses.
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tugev

lihaspinge



21RAHUTUNDE TEKITAMINE

Tugev lihaspinge

Miski ei lammuta stressiseisundit edukamalt kui 
füüsiline trenn. Kui sa ei saa minna jõusaali, on 
paremuselt järgmine võte lihaste pinguldamine-
lõdvestamine: see on kiire, igal pool teostatav ja 
vähe närvienergiat kulutav. Tee katset, kui 
järgmine kord stress üle pea kokku lööb.

Pingulda kõike ja 
kõikjal
Suru sõrmed rusikasse, 
pingulda jalgu, tuharaid, 
suud. Kõiki lihaseid, mida 
saab, tuleb tugevasti 
survestada ja pingestada. 
Samal ajal hinga sügavalt 
sisse.

Hoia pinget, 
loendades kümneni  
Loenda aeglaselt arve 
ühest kümneni, ilma et 
lõdvestuksid.

Lõdvestu 
Sügavalt välja hingates 
ava aeglaselt rusikad ja 
lõdvesta lihased. Pane 
tähele tunnet, mis valdab 
sind lihaseid lõdvestades 
ning sõrmi ja varbaid 
sirutades. 

Korda  
Korda harjutust nii mitu 
korda, kui tundub vajalik ja 
tulemus on saavutatud.

Nõuanne
Kui viibid avalikus 
kohas ega soovi terve 
keha lihaseid 
pinguldada, võiksid 
diskreetsemalt 
toimides keskenduda 
mõnele üksikule 
lihasgrupile. 
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Peatu…

Viivita…

Maitse…
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Kui asutad end sööma, peatu 
hetkeks. Anna endale luba 

kasvõi minutiks-paariks 
eemalduda stressi tekitavatest 

mõtetest ja keskenduda täielikult 
söömisele. Viivita esimest 
suutäit mäludes. Maitse – 

tunneta põhjalikult – kõike, mida 
sa sööd. See harjutus annab 
ajule ja kehale värske impulsi 

ning häälestab sind rahulikumalt 
kulgevale päevale.
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Kui sul on paha tuju, 

siis mine jalutama.  

Kui tuju on ikka  

veel paha, siis mine 

jaluta veel.
HIPPOKRATES
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Aktiivne tegutsemine aitab vabaneda 
ärevusenergiast. Ja liikumist samm-sammult 
päevaplaani lülitades saame ärevust hõlpsamini 
vaos hoida. Kaalu väikseid muudatusi, mida 
võiksid teha: 
V minna bussilt/trammilt üks peatus varem   
 maha ja käia ülejäänud maa jala;
V käia trepist, selle asemel et kasutada lifti;
V minna sõpradega jalutama, selle asemel et   
 istuda pargis, kohvikus või baaris;
V kõndida telefoniga rääkides ringi; 
V  minna lõunapausi ajal välja ja jalutada kasvõi 

ümber kvartali, õppelinnaku või mänguväljaku.
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muretsemise
edasilükkamine
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Muretsemise edasilükkamine

Võta teadmiseks, et mure pole ei su ülemus ega 
ema. Sa ei pea sekundipealt kohale tormama, kui ta 
kutsub. Tegelikult võiks mure täitsa rahulikult 
oodata, kuni sul endal kohtumiseks mahti on. Kas 
tõesti? Igatahes! Selle tehnikaga lubad endal küll 
muret tunda, ent teed seda kunagi hiljem. Harjutuse 
nimeks võiks olla näiteks „Muretsemise edasi-
lükkamine“ ja – mis kõige tähtsam – see on võimalik. 

Jah, see on mure
Stopp! Märka, et muretsed. 
Kui sa ei saa praegu muret 
põhjustava probleemi 
lahendamiseks midagi ära 
teha, võid muretsemise 
edasi lükata.

Määra muretsemiseks 
aeg
Kindlast kuupäevast on 
rohkem kasu kui lihtsalt 
arvata: „Ma muretsen selle 
pärast hiljem.“ Võid määratud 
aja kirja panna kalendrisse 
või telefonimärkmikku, ent 
võib-olla eelistad hoopis 
lõdvemat kohustust, nagu: 
„Selle asja pärast muretsen 
ma pärast lõunasööki.“

Naudi muredest 
vaba aega
Luba endale muremõtete 
mõlgutamine edasi lükata, 
kohtumisaeg on ju 
kindlaks määratud.

Muretse määratud ajal (või siis 
mitte)
Kui määratud aeg kätte jõuab, sukeldu 
kokkulepitud ajaks muremõtetesse. 
Seejärel asu muude toimetuste juurde. Kui 
tundub, et kõik mured ei saanud murtud, 
määra uus aeg, et muretsemist jätkata.

Vihje: Muretsemine on igati loomulik – 
sugugi normaalne pole aga see, kui 
muretsemine hakkab teisi ettevõtmisi 
segama. Muretsemiseks konkreetset 
aega määrates saame peatada mure 
mõõdutundetult kasvamise ja meie elus 
tõeliselt tähtsate asjadega tegelemise 
takistamise.

Nõuanne
Kui leiad, et sa ei taha 
probleemi saabudes 
muretseda, lükka 
muretsemine edasi. 
Määra muretsemiseks 
lähitulevikus kindel 
kuupäev. 


