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Enesekehtestamisest

E nesekehtestamine on kuum tee-

ma. Kus seda õppida saab? Kui-

das seda teha? Minu arvates veel 

olulisem sellest, kuidas ennast kehtesta-

da, on see, millal seda teha. 

Vahel püüab keegi ennast kehtesta-

da kogu aeg, ka pisiasjades, mis ei ole 

talle endale tegelikult olulised. Saab 

oma tahtmise ja siis tuleb arusaamine 

“Aga milleks mul seda vaja oli?”. Sel ju-

hul tahab ta pigem teist võita. Ta ei tea 

sageli isegi, mida ta tahab, ei mõista, 

mida vajab. Kui inimene kulutab oma 

energia ja tahte pisiasjadele, siis suur-

teks ja olulisteks seda ei jätku. Nõud 

on küll pestud ja asjad riiulil sirges ri-

vis, kuid kodus valitseb ükskõiksus 

ning soojust, austust ja armastust seal 

ei ole. 

Mis on olulisem, kas see, et teine  

inimene peseks ise oma nõud ja paneks 

asjad oma kohale, või et ta oleks minu 

jaoks olemas, meil oleks koos hea olla? 

Kas see, et kolleeg pakuks ka mulle 

kohvi, või et ta panustaks ühistesse töö-

desse maksimaalselt? Nii tulebki iga 

kord otsustada, mis või kes on mulle 

praegu tähtsam, ja taotleda just seda. 

Teisejärgulistele asjadele ei ole mõ-

tet keskenduda, las need lähevad oma 

rada. Näiteks istekoht lennukis. Lenda-

me kahekesi, mulle meeldib akna all is-

tuda, aga kui võtan selle istme, siis ei 

saa me valida kahte kõrvuti kohta. Mi-

da teha? Ühest vastust ei ole. Vahel on 

tähtsam üks, vahel teine. Helsingisse 

või Kopenhaagenisse lennates ei ole 

vaade mulle oluline. Kui aga lendan üle 

Alpide või Gröönimaa, siis on, vahel 

isegi väga. Samuti on kaaslasega: pul-

mareisile minnes tahan kindlasti oma 

kaasa kõrval istuda. Vahel ei ole kollee-

gi kõrval istumine oluline, mõnikord 

aga on, näiteks kui on veel vaja läbirää-

kimiste teemasid arutada või mingit et-

tekannet viimistleda. Samuti on teatris 

või kinos: vahel on olulisem, kellega lä-

hen, teinekord see, mida vaatama lähe-

me. 

Ennast tuleks kehtestada enda jaoks 

tähtsates asjades. Selleks tuleb aga tea-

da, mida ma siis tegelikult tahan, mis 

on mulle praegu oluline. Teine kord 

võib olla teisiti!

Kuidas aru saada, mis on tähtsam? 

Kuulake ja uskuge oma südant ja kõhu-

tunnet. Kumma valiku puhul hakka-

vad silmad särama? Või istuge, pööra-

ke tähelepanu oma hingamisele, lõõ-

gastage keha, vaigistage meeled ja siis 

kujutlege, et ühel käel on üks ja teisel 

teine võimalus. Jälgige, kuidas käed lii-

guvad, kumb kaalub teise üles. Ning 

siis usaldage ja järgige seda, mida keha 

teile ütleb.  

Kuulsin hiljuti mõtet: “Kui tahad 

mõistlikku otsust, siis mõtle. Kui tarka, 

siis usu kõhutunnet.”‘‘    Ennast tuleks  
kehtestada enda jaoks 

tähtsates asjades.  
Selleks tuleb aga teada,  
mida ma siis tegelikult  

tahan, mis on mulle  
praegu oluline.

Kodutohtri uuest praktilisest käsi-
raamatust “Külmetushaiguste 
koduravi. Abi apteegist ja loodu-
sest kogu perele” leiad kõik vaja-
liku külmetushaiguste ärahoidmiseks 
ja leevendamiseks. Ohtralt on prakti-
lisi nõuandeid tuntud Eesti arstidelt, 
apteekritelt ja loodusravi ekspertidelt. 
Leia külmetusele kiirelt abi!

Hind poes 5.90 €, tellides 4.90 €.  
Tellimine www.ajakirjad.ee,  
tellimine@ajakirjad.ee, tel 610 4000.

Enamikku nn külmetushaigusi põhjusta- 

vad viirused. On üldteada, et tugeva im-

muunsusega inimene satub harvem vii-

ruste ja tõvestavate bakterite meelevalda 

kui organismi nõrga kaitsevõimega ini-

mene. Nii või teisiti on võimalik ise üsna 

palju ära teha selleks, et mõni külmetus-

viirus kallale ei tuleks või et sellest saaks 

kergemini võitu.

Populaarse Kodutohtri raamatusarjas 
ilmuv “Külmetushaiguste koduravi” 
pakub külmetushaiguste ärahoidmi-
seks ja leevendamiseks arstide ja ap-
teekrite praktilisi nõuandeid nii täis-
kasvanute kui ka laste raviks. Lisaks 
leiad ohtralt loodusravisoovitusi.

Autoriteetsed spetsialistid anna-
vad nõu organismi tugevdamiseks 
ning palaviku, nohu, köha ja kurgu-
valu ravimiseks. Erilisel kohal on lap-
se karastamine, põetamine ja haigu-
sest taastumine.
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Abi apteegist ja loodusest kogu perele

koduravi
Külmetus- 
 haiguste

Külmetushaigused  
kimbutavad  
ka kevadel

Osta 
 nüüd!

Algavaks aiahooajaks tõi TM  
Kodu ja Ehitus välja uue raamatu 
“Aiapidaja käsiraamat”.

240-leheküljeline trükis koosneb 
5 suuremast alajaotusest: aiatööd, 
aiarajatised, aiakujundus, taimede 
hooldus ja aiatehnika.

Raamatust leiad asjatundjate soo-
vitusi, kuidas võidelda umbrohu või 
teiste aiakahjuritega, kuidas kasva-
tada ilus muru ning puid õigesti hool-
dada. Aga ka seda, kuidas hooldada 
toataimi või kasvatada maitserohe-
list rõdul.

Raamatut saab tellida netist – 
www.ajakirjad.ee –, osta hästi varus-
tatud raamatupoodidest ja Prisma 
kauplustest. Tellides on raamatu hind 
soodsam – 9,95 eurot.

Epp Veski,  
arst, psühhoterapeut

Ilmus “Aiapidaja  
käsiraamat”

Telli 
kohe!


