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Persoonibrändi Agentuur pakub

• Strateegilist nõustamist oma tööelu kujundamisel ja persoonibrändi 
kujundamisel.

• Juhendamist tähtsate valikute tegemisel, ajaplaneerimisel ja 
eesmärkide seadmisel. 

• Vaimset treeningu kava koostamist, selle treenimist soorituse 
tõstmiseks (avalik esinemine, sportlikud sooritused, aja efektiivne 
kasutamine). Kasutame eesmärgistamist, sisekõne kujundamist, 
visualiseerimist, rutiinide loomist, jne.

• Eneseesitluse ja –turunduse konsultatsiooni.

Küsi: liisi@persoonibrand.ee või vaata lisa www.persoonibrand.ee

mailto:liisi@persoonibrand.ee


110%???



50-50 reegel



Mida olen õppinud

• Oma elu tuleb kujundada ise.

• Vali oma rütm ja maht (50-50)

• Perioodid muutuvad.

• Õpi vastupidavust.

• Tee seda, mida sa ei saa mitte teha.

• „Parem 3 päeva rohkem puhkust kui 1 päev liiga vara tegutsema 
asuda“

• Leia oma süsteem.

• Õnn on vahepeal puuduva puhkuse ja segaduse taga peidus.
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Töö ja eraelu.
Tasakaal sinu jaoks?



Mis on sinu praegune suurim 
murekoht (miks siin oled?)



Millised on tänased valikud?



Mis on sinu kaugem visioon?
Missioon? Miks teed seda, mida teed?



Milline valikutest toetab sinu 
visiooni kõige 

kiiremini/paremini?
Või on hetkel kõige olulisem



Prioriteete saab olla ÜKS

• Finantsiline turvalisus

• Eneseteostus

• Perekond/suhted

• Enese avastamine

• Enda kui eksperdi arendamine

• …missioon

• …



Tasakaal võib olla 
erineval ajal erinevas 
suunas kaldu.
Oluline on aga olla teadlik sellest.



Kalender: Millele täna kõige rohkem aega 
kulutad? Pane %
• Töö (-> milliste tööülesannetega)

• Enese professionaalne areng

• Pere

• Sõbrad

• Eneseareng

• Tervis

• Puhkus

• …



Millele TEGELIKULT 
soovid oma aega 

pühendada?



Mõtle järgmisele nädalale.

• Kuidas saad lisada päevakavva tööülesandeid, tegevusi, mida soovid 
ja vähendada neid, mida ei soovi?

• Kuidas saad soovitud tegevuste osakaalu kuulõikes, aasta lõikes 
suurendada?

• Pane paika EESMÄRK (tulemus: soovin muuta ettevõte 100% 
isetoimivaks, soovin tagasi tööturule tulla; soovin rohkem liikumist 
oma ellu-mida see ajas tähendab? Sooritus: 4xnädalas kõndimas 1h, 
alates teisest kuust lisandub 2x hommikul ujumist)

• Alusta väikestest sammudest, peaasi, et need ära teed.



Enesetakistus
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… on 
käitumine, mis 
vähendab edu 
kogemise 
tõenäosust.
– Aave Hannus, “Spordipsühholoogia 
õpik” 
(ing.k. self-handicapping, ka 
enesenurjamine) 



Resilientsus ehk säilenõtkus

… on omamoodi vastupidamisvõime, suutlikkus 
tervelt ja tõhusalt ning END ARENDAVALT läbi 
tulla situatsioonidest, mis nõuavad suuremat 
vaimset ja füüsilist pingutust, kui meil ehk olemas 
on. 
http://persoonibrand.ee/kuidas-toetada-enda-resilientsust-ehk-
sailenotkust/

http://persoonibrand.ee/kuidas-toetada-enda-resilientsust-ehk-sailenotkust/


5 
sekundi 
reegel



Kas see aitab mind oma 
eesmärki saavutada?

Kas ma naudin seda?



Ära LOOBU halbadest harjumustest. 
Alusta HEADE HARJUMUSTEGA ja 

halvad langevad ise ära.



KIIRUSTAMINE teeb aeglasemaks.

Kiirustamine->üle-analüüsimine -> pinge-> vigade tekkimine -> 
negatiivne sisekõne ->halb tulemus -> situatsiooni/enda seostamine 
kehvade tulemustega (->enesekindluse langus).

VASTUMEEDE:

- Tabad kiirustamiselt? STOP.

- Asenda positiivsete „vastulausetega“. Tuleb keskendumine ja 
tähelepanu ÜLESANDELE suunamine, kaasneb eneseusk.

- Väheneb pingetunne

- Aitab kaasa sooritusele.



Tea, mida soovid ja 
naudi protsessi!

- Liisi Toom

Eelkõige:
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Sina oled oma elu juht.

Nõuanded, inspiratsioon ja töölehed tänapäeva juhile:

www.persoonibrand.ee

liisi@persoonibrand.ee

@persoonibrand (FB, Insta)

mailto:liisi@persoonibrand.ee

