
Enesearmastuse test 
TULEMUSED 

➜ PEAMISELT A-d: 
Enesearmastuse teekonnale asuja 
Testi lahendades oled juba teinud esimesed sammud oma enesearmastuse 
rajal. Sinu enesehinnang on näinud paremaid päevi, aga paistab, et otsid 
erinevaid mooduseid, kuidas selgust saada enda tõekspidamistes ja 
tegutseda rohkem enda väärtushinnangute järgi. 
 
Üks sinu katsumusi on tasakaalu viia seesmine negatiivne enesekõne. Proovi 
endale iga päev teha kompliment. Hea uudis on see, et sellele teele asumise 
soov on juba suur võit.  

Nipid: 
1. Ümbritse end inimestega, kes teavad su väärtust. 
2. Tunneta teadlikult, millises tujus oled igapäevaselt. 
3 Pane iga päev kirja, mis on sulle tol hetkel oluline. 
4. Ole lahkem, õrnem ja ausam enda vastu. 

➜ PEAMISELT B-d: 
Enesearmastuse piiride seadja 
Hea töö, oled poolel teel enda aktsepteerimiseni. Vahel kahtled endas – 
teisisõnu oled inimene – ja see viib sind rivist välja. Kui koged madala 
enesehinnangu hetki võib abiks olla enda prioriteetide selge määratlemine. 
See selgus aitab sul seada sihte ja piire ning sa ei kuluta liigselt aega, raha ja 
energiat tegeledes asjadega, mis ei ole sinu väärtuste ja uskumustega 
kooskõlas.  

Nipid: 
1. Piiride seadmisel veendu selles, et tead selgelt enda vajadusi. 
2. Harjuta esmalt lihtsamate muutustega. 
3. Küsi endalt, millised piirid on sinu jaoks hetkel puudu ja mis on suurim 
proovikivi nende seadmisel. 
4. Leia eeskuju, kellelt õppida. 

➜ PEAMISELT C-d: 
Enesearmastuse aktivist 



Enamus ajast tunnetad, et oled üsna eneseteadlik ja hästi häälestatud. Sul on 
üksikuid kõhklusmomente (kellel poleks?), kuid haarad kiiresti ohjad enne 
vastiku negatiivse sisemise monoloogi algatamist. Oled teadlik enda 
puudustest ja ebatäiustest ning need on takistused, mille ületad kergusega. 
Vahel kahtled enda uskumustes ja mõtiskled oma väärtushinnangute üle aga 
usud samas sisimas, et sinus on potentsiaal mõjutada enda ümbrust 
positiivselt väikemal või suuremal määral.  

Nipid: 
1. Vali iga päev üks tegu või teene, mis ühildub su väärtustega. 
2. Tee pingutus, et aidata sõpra või pereliiget (isiklikult või internet 
vahendusel). 
3. Küsi endalt, millist mõju tahad omada või millest võiks saada sinu pärand. 
4. Luba endale unistada suurelt, julgelt ja lausa naeruväärselt.


