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Igapäevase eemärkide kirjutamise 

harjutus 
 

Oled sa valmis alustama uue, elumuutva harjutusega? See on üks mu lemmiktegevusi 

igal hommikul, just peale voodist tõusmist.  Ma istun oma hommikukohvi nautides ja 

veedan umbes 10 minutit oma eesmärke üles kirjutades. See praktika annab mulle 

tohutult selgust ja see on suurepärane moodus motiveerituna uue päeva alustamiseks.  

Võta kasutusse märkmik, mis on just selle tegevuse jaoks mõeldud. Hoia seda 

märkmiku alati enda läheduses – näiteks oma öölauakese peal. Kirjuta sellesse iga 

päev 10 oma kõige tähtsamat eesmärki, eelmisel päeval kirja pandut arvesse võtmata. 

 

Päev 1 
Esimesel päeval oma eesmärke üles kirjutades vajad sa veidi enam aega, et oma 

mõtteid koguda ja peegeldada.  

Päev 2 
Teisel päeval kirjuta uus nimekiri, esimesel päeval tehtud nimekirjale mõtlemata. Kui 

asjad kattuvad, on kena ja kui ei kattu, siis ei kattu. Eesmärkide järjekord võib 

muutuda, sõnade valik võib muutuda. Igal juhul on kogu protsess seekord juba kiirem. 

 

Päev 3 ja edasi 
Nüüd läheb igahommikune eesmärkide nimekirja koostamine järjest ladusamalt. 

Mingil hetkel avastad, et oled hakanud täpselt samu eesmärke täpselt samas 

järjekorras kirjutama. Elumuutuste korral võivad aga prioriteedid taas muutuda ning 

see on ka täiesti normaalne.  

 

Sinu töö ja isiklik elu hakkavad dramaatiliselt muutuma. Su mõtted on täis 

inspireerivaid ideid. Sa hakkad endale ligi tõmbama vahendeid, millega oma eesmärke 

täita. Edasiminek su elus toimub järjest kiiremas tempos. Kõik su elus hakkab 

muutuma väga positiivsel moel. 
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Kuidas sellest harjutusest parimat võtta 

 

Sinu eesmärgid peavad olema kirjutatud, järgides kolme printsiipi: 

• Positiivne 

• Kohalolu 

• Personaalne 

Sinu alateadvust aktiveerivad tugevalt soovid, mis on oleviku vormis. 

Kohalolu: kirjuta oma eesmärgid üles moel, nagu oleksid sa need juba saavutanud. 

Selle asemel, et öelda: „Ma hakkan järgmise 12 kuu jooksul teenima 50 000 eurot.“, 

kirjuta „Ma teenin järgmise 12. kuu jooksul 50 000 eurot.“  

Positiivsus: selle asemel, et öelda: „Ma ei stressi ennast enam üle“ kirjuta hoopis „Ma 

mediteerin igapäevaselt“.  

Sinupoolsed nõudmised peavad olema positiivsed, kuna su alateadvus ei oska 

negatiivsete nõudmistega midagi peale hakata.  

Personaalsus: Alates tänasest ja terve oma ülejäänud elu kirjuta oma eesmärgid välja 

sõnaga „mina“, millele järgneb mingi tegevussõna. Sa oled terves universumis ainus 

inimene, kes saab sõna „mina“ sinuga seoses kasutada. 

Kui su alateadvus saab käsu, mis algab sõnaga „mina“, toimib see kui tehase 

tootmisruum, mis saab peakontoris tellimuse ja asub siis seda kohe täitma ning 

reaalsusesse viima. Alusta iga oma eesmärki fraasidega, nagu „ma teenin...“, „ma 

kaalun...“, „ma saavutan...“, „ma võidan...“ ja nii edasi. 

 

Et su igapäevaselt kirja pandud eesmärgid loogilise protsessina realiseeruksid, kirjuta 

juurde tähtaeg, millal need ellu peavad olema viidud. Näiteks: „ma teenin keskmiselt 

2000 eurot kuus hiljemalt detsembris 202X.“ Lisa tähtaeg isegi siis, kui sa veel ei tea, 

kuidas sa oma eesmärgini jõuad.Tähtajad muudavad progressi mõõdetavaks.  
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Motivatsioonikontroll 

 

See kümne eesmärgi igapäevase kirjutamise harjutus toimib tegelikult testina, et näha, 

kui väga sa neid eesmärke tegelikult saavutada tahad. Tihti on nii, et sa kirjutad mingi 

eesmärgi üles, kuid siis unustad selle ära. Sel juhul sa järelikult ei ole eriti motiveeritud 

seda eesmärki püüdma, või ei usu sa selle saavutamisesse. 

Mida paremini sa suudad end motiveerida igapäevasest eesmärkide kirjutamise rutiini 

läbi viima, seda selgemini hakkad sa mõistma, mida sa tegelikult tahad – ning seda 

kindlamalt sa usud, et su soove on võimalik ka täide viia. 

 Oma eesmärkide üles kirjutamise algushetkel ei 

tea sa isegi seda, kuidas sa need täide viia saad, 

aga see ei olegi oluline. Kõige tähtsam on, et sa 

need igapäevaselt oma märkmikusse kirja 

paned ning oma alateadvusesse järjest 

sügavamale sisse graveerid.  

Sinu alateadvus töötab 24 tundi järjest, nagu 

massiivne arvuti, mis ei ole kunagi välja lülitatud 

ja mis aitab su soove reaalsuseks muuta. Su 

alateadvus paneb sind tegema valikuid ja 

samme, mis sind su eesmärkidele järjest 

lähemale viivad ning need hakkavad 

materjaliseeruma mõnel juhul täiesti ootamatul 

moel. 

Vahel on tegemist mõne inimesega, kes sulle 

järsku olulise ukse avab. Kohtud selle inimesega tänu täiesti juhuslikule tasuta 

õhtuseminarile, kuhu lähed vaid seetõttu, et keegi su tuttavates märkis selle ürituse 

kohta Facebookis „Olen huvitatud“. 

Vahel osutud sa täiesti ootamatult mõnda olulisse projekti valituks, kuna keegi teine 

haigestus ja sina juhtusid õigel ajal õiges kohas olema, tänu oma avatud meelele, mis 

sul oma eesmärkide seadmise protsessis on toimunud. 
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Võib juhtuda, et mõnd uut eesmärki üles kirjutades oled väga skeptiline ja kahtled 

sügavalt selle unistuse saavutamise võimalikkuses. Sa võid olla oma alateadlikkuse 

võimsusesse uskuda, kuid sa ei ole veel veendunud asjade sellisel moel toimimises sinu 

elus. See on täiesti normaalne.  

Ära lase sellistel tunnetel end takistada siinse meetodi igapäevast kasutamist. Kõik, mis 

sa selle meetodi õnnestumiseks tegema pead, on ühe kena märkmiku kasutsse 

võtmine ja igapäevaselt oma 10 tähtsama eesmärgi kirja panemine. Kui midagi muud 

ei juhtu, siis vähemalt tood sa oma mõtetesse selgust ja hoiad sihid silme ees. 

See on kõik, mida sa vajad. Nädala, kuu või aasta pärast vaatad sa enda ümber ringi ja 

näed, et su elu on muutunud just sinu soovide järgi. Isegi, kui sa oled selle meetodi 

suhtes skeptiline, vajad sa selle läbiproovimiseks vähem, kui viis minutit päevas. 
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Mitmekordista õnnestumise võimalused 

 

Sa saad selle meetodi efektiivsust mitmekordistada, võttes kasutusele lisatehnikad: 

Peale oma eesmärgi kirjapanekut positiivses, personaalses ja oleviku vormis, kirjuta 

üles vähemalt 3 tegevust, mida sa saad koheselt oma eesmärgi saavutamiseks ellu viia.  

Näiteks on su eesmärgiks teenida mingi kindel summa raha. Sa võid kirjutada: „ma 

teenin 20 000 eurot järgmise 12. kuu jooksul.“ Selle alla kirjuta: 1) Ma planeerin iga 

oma päeva ette ära, 2) Ma alustan igat oma päeva kõige tähtsamate ülesannetega, 3) 

Ma keskendun oma kõige olulisematele ülesannetele 100% ja viin need alati lõpule.  

Mis iganes su eesmärgiks on, sa peaksid olema võimeline leidma vähemalt kolm 

sammukest , mis sind su selle eesmärgi saavutamise poole viivad. Kui sa oma 

tegevusplaani punktikaupa üles kirjutad, siis on see nii praktiline kui alateadlik moodus 

edasi liikumiseks. Ei mingit hookuspookust. 

 

Soovin sulle järjepidevust ja edu oma eesmärkide saavutamisel! 
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