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Töö eesmärk: õppida analüüsima läbi töötatud teemasid ja seostama seda enda isiksusega. 

Töö käik: 

1. Loe läbi teemad: vastupanu, ego kaitsemehhanismid, uskumused, hoiakud, 

väärtushinnangud  ja ajaplaneerimine. 

2. Analüüsi loetu põhjal iseenda käitumist ja suhtlemist kaaslastega. 

 Kuidas sa väljendad vastupanu? Millistes olukordades tekib  sinul vastupanu? 

Kuna mul piltlikult öeldes on allergia ebaprofessionaalsuse ja ebamõistlikkuse 

suhtes, siis vastupanu tekib mul eelkõige situatsioonides, kus olen sunnitud 

nendega „rinda pistma“. Kui vaja ja võimalik, ei kõhkle ma oma (teistsugust) 

arvamust avalikult väljendamast, võin vaielda/arutleda, osutada nõrkadele 

kohtadele teise osapoole argumentatsioonis, oma seisukohti kaitsta jne. 

 Millistes olukordades ja milliseid ego kaitsemehhanisme sa kasutad? 

Unelev irdumine reaalsusest mõjub kosutavalt. Teoorias leidsin sellele vaste 

autistliku fantaasia mõiste näol, kuigi rakendan seda pigem teadlikult. 

Tavapäraseks loetelus figureerivate mehhanismide hulgast identifitseeriksin 

enda jaoks ka näiteks ettearvamise, enesekehtestamise, enesejälgimise, teatud 

määral võib-olla sublimatsiooni. Isolatsioon ja intellektualiseerimine võivad 

samuti käiku minna. Konkurentsitult eelistatuim mehhanism on minu jaoks 

muidugi huumor – mõnikord ehk veidi iroonilise varjundiga, aga toimib. 

Eeltoodud loetelu sisaldab mehhanisme, mille olen teooriat lugedes enda 

käitumises ära tundnud. Elus ette tulevatele situatsioonidele reageerides ma 

loomulikult ei mõtle, et nüüd ma arvan ette või sublimeerin või 

intellektualiseerin vmt. Lahendan konkreetse olukorra vastavalt selle 

olemusele. Konkreetsed näited jäävad juba eraelu valdkonda, mida ma 

koolitöös kindlasti ei kirjelda. 

 On need kaitsemehhanismid sind aidanud või pigem tekitanud probleeme? 

Siiani on need aidanud mul ellujäämiskursuse nimega Elu läbimisel jääda 

siiapoole piiri. Kui keegi peab mu reaktsioone või käitumist või elustiili valikut 

ebaadekvaatseks või ebanormaalseks, siis on see tema probleem. 

 Millised on sinu uskumused? 

Usun  

o et inimesed, kellega kokku puutun, on head – vähemalt kuni nad pole 

väga pingutanud, et tõestada vastupidist; 

o et armastus on peamine edasiviiv jõud ja päästab maailma; 



o imedesse – st et oma soovidega tuleb ettevaatlik olla, need võivad täide 

minna (kontrollitud); 

o et tegelikult on alati kõik hästi, lihtsalt me ei pruugi kohe sellest aru 

saada; 

o et pole mõtet kobada pimeduses ja oodata valgust tunneli lõpus, kui 

võid ise olla valgus, kes tunnelit valgustab; 

o et kõik, mida vajan, tuleb mu ellu õigel ajal (isegi kui mulle tundub, et 

natuke hiljavõitu…); 

o jne… 

 Millised uskumused aitavad sind sinu eesmärkide saavutamisel ja suhtlemisel 

kaaslastega? 

Kõik eeltoodud aitavadki. 

 Millised uskumused tekitavad probleeme teistega suhtlemisel? 

Mul ei ole väga palju probleeme teistega suhtlemisel. Ja kui mõnikord ongi, 

pole põhjuseks uskumused. 

 Millistest uskumustest peaksid lahti laskma? 

Kas peaksin ja miks peaksin? Usun, et olen seda piisavalt teinud ja kui mõne 

ebavajaliku uskumuse endas avastan, küllap siis tegelen sellega. Aga kindlasti 

mitte koolitöö tasandil. 

 Millised on sinu hoiakud ja millest need on tingitud? 

o Minu peamiseks sisemiseks käitumisjuhiseks iseendale on hoiak, et 

püüan toimetada nii, et inimesed, kellega kokku puutun, tunneksid 

ennast minuga suheldes hästi. Eriti tore on, kui suudan nende tuju 

veelgi tõsta.  

o „Aitäh!“ ja „tänan!“ on ilusad sõnad ja neid võib piiramatult kasutada. 

o On normaalne, et sama asja/situatsiooni näevad inimesed erinevalt, 

sageli vastandlikult. Alati kuula ära ka teine/kolmas jne osaline. 

o Minu piiramatu vabadus lõpeb seal, kus algab kellegi teise piiramatu 

vabadus. Ja vastupidi. 

o Kõik, mida teed, teed endale. Pole mõtet kulutada energiat 

kättemaksuks või halva soovimiseks neile, kes on sinu suhtes 

ebaadekvaatselt (et mitte öelda halvasti) käitunud. See tuleb neile 

endale nagunii tagasi.  

o Jne… 

 Kuidas ja millised sinu hoiakud mõjutavad suhtlemist lähedastega, 

kolleegidega, ülemustega  jne. 

Needsamad hoiakud mõjutavadki, loomulikult. Mind meenutatakse hea sõnaga 

ka seal, kust elu on eemale viinud. Mida veel tahta? 

 Millistes olukordades tulevad sinu hoiakud kõige sagedamini esile? 

Natuke kummaline küsimus. Inimese igas käitumisaktis peegeldub ju üldjuhul 

ka mingi tema hoiak. Vastus on: kõikides olukordades. 

 Mis või kes on sinu jaoks olulised, s.t. mida sa väärtustad? 

Ausus, professionaalsus, kirg selle suhtes, mida tehakse, heasoovlikkus. 



 Kuidas sa tajud tegevusi/ inimesi, mis/kes ei mahu sinu väärtushinnangute 

skaalale? 

Mismõttes kuidas ma tajun? Mismõttes ei mahu minu väärtushinnangute 

skaalale? Küsimus ei tundu väga professionaalne. See, et mul enda käitumise 

jaoks on väärtushinnangud paika pandud, ei tähenda, et ma eeldan, et kõik, 

kellega kokku puutun, 100% nendele vastaksid. Võtan inimesi sellistena, nagu 

nad on. Üldjuhul oskan situatsiooni vaadata eri poolte seisukohalt ja mõista, 

miks üks või teine inimene käitub nii, nagu ta käitub. Mul ei ole õigust 

automaatselt rakendada omaenda väärtushinnangute skaalat teiste inimeste 

minu maailmapilti sobivuse üle otsustamisel.  

 Sinu enimkasutatud suhtlustasandid. 

Suhtlustasandi määrab see, kellega ja mis eesmärgil suhtlen. Ametlikumas 

situatsioonis on valdav ilmselt täiskasvanu tasand. Suudan üldjuhul säilitada 

rahu ja kaine mõistuse ka keerulisemates situatsioonides, isegi kui teine pool 

püüab mõjutusvahendina kasutada lapse või lapsevanema tasandit. 

Mitteametlikus suhtluses, „omainimeste“ seltskonnas on vaba olek, sõbralik 

lõõp jmt mittekonventsionaalne käitumismudel pigem valdav, seega kaldub 

tasand sõbraliku lapse poole. Lapsevanema käitumistasandit pigem väldin. Kui 

ongi vaja kellelegi soovitusi jagada, eelistan seda teha täiskasvanu tasandil – 

nii, et partner teeb otsuse lõpuks ise, kui on saanud kätte vajaliku info ja selle 

endas „läbi seedinud“. 

3. Jälgi oma ajakasutust ja tee kokkuvõte:  

 Oled sa oma ajakasutusega rahul; 

 Kui ei, siis põhjenda miks? 

Ajakasutusteema on käsitletud eraldi dokumendis. 

NB!  See töö on mõeldud eneseanalüüsi oskuse arendamiseks. Eesmärgiga õppida tundma 

oma isikust ja teadvustama oma tugevusi ja nõrkusi. Selle töö eesmärk ei ole tungida Teie 

eraellu, vaid aidata kaasa suhtlemis- ja sotsiaalsete oskuste arendamisele.   

Kommentaar NB-le. On deklareeritud, et töö eesmärk ei ole tungida vastaja eraellu. Samas 

eeldab vastamine nii mõnelegi küsimusele, et vastaja privaatsfäär saab „valgustatud“. Vastaja 

seisukohalt ei ole oluline, kas isiklikku valdkonda kuuluvate mõtete, hinnangute, 

isiksuseomaduste jmt analüüsikomponentide esitamist eeldatakse eesmärgina või ainult 

justkui vahendina eesmärgi saavutamiseks. Õpetaja ei ole kindlasti isik, kes saaks õpilaselt 

nõuda sedalaadi isiklike andmete avaldamist/esitamist, isegi kui see toimub koolitöö sildi all 

ja näiliselt/väidetavalt õpilase enda hüvanguks. Küsimuste asetus võib tekitada 

ebamugavustunnet, vastuolu, sisemist konflikti vastajates, kes ei tahaks iseendast nii 

avameelselt rääkida, kuid, tajudes õpetaja ülemuslikku positsiooni, tunnevad õpilasena 

kohustust ülesanne vastavalt juhendile täita. Igaüks ei oska näha õigust sellistele küsimustele 

vastamisest – vähemalt küsimuses eeldatud kujul – keelduda. 


