
MIS ON KÕIGE TÄHTSAM
ehk kuidas eraldatuse ajal

vaimselt vormis püsida?
Miltton Sisu enesejuhtimise vebinarid



Seisame keset ootamatut kohanemisülesannet, mis paneb
proovile nii vaimse vastupidavuse kui suhted. Ainuüksi sunnitud
eraldatus ja määramatus annavad kokku paraja komplekti stressi, 

mille juhtimine nõuab head psühholoogilist vormi. Viimase
eelduseks ei ole kuulikindlus, vaid empaatia ja

eneseregulatsioonioskused. Olles tähelepanelik iseenda suhtes, 
jätkub ressurssi ka teiste jaoks.



Vebinaride käigus õpid…
• teadvustama ümbritsevaid tegureid, mis mõjutavad heaolu ja vaimset vormi, 

ning kujundama oma keskkonda;

• ära tundma pinget kütvaid mõttemustreid ja asendama neid kasulikega;

• rakendama stressijuhtimise võtteid, mis aitavad tasakaalu hoida ja
muutustega ladusamalt kohaneda;

• kasutama motiveeriva suhtlemise tehnikaid.
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3 h mentornõustamist

Mis on kõige tähtsam: stressijuhtimise ABC
Kompass: mida ma vajan ja kus ma olen
Stressi mitu nägu; suruda alla, võidelda või teha hoopis muud?
Nipid vol 1: uni, kontakt, rutiinid, uue avastamine, kohalolutehnikad, positiivne kinnitamine

Mis on kõige tähtsam: tähelepanu suunamine kasulikule
Soojendamise ja jahutamise tehnika, “kui…siis” strateegia
Nipid vol 3: vastandav vs edasiviiv sisekõne

Mis on kõige tähtsam: vaatenurkade valimine
Pinget kütvad automaatmõtted ja nende ümberraamistamine
Nipid vol 2: automaatmõtete kinnipüüdimine ja ümberraamistamine

Mis on kõige tähtsam: empaatiat loov suhtlus
Peamised suhtlemistõkked, mille otsa komistame
Kuidas toimib motiveeriv suhtlemine?
Nipid vol 4: peegeldamine, küsimuste esitmine, kinnitamine
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Programmivalikud

Hinnale lisandub käibemaks.

Intensiivprogramm

• 4 päeva, 1-tunnised vebinarid:
13.04, 14.04, 15.04, 16.04

• Investeering: 
100 €, üksiksessioon 30 €

Süvaprogramm

• 4 nädalat, 1,5-tunnised vebinarid:
14.04, 21.04, 28.04, 5.05

• Investeering: 
200 €, üksiksessioon 55 €
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Korraldus

• Vebinarid toimuvad virtuaalkeskkonnas Zoom. Enne sessiooni saab osaleja 
lingi, mille kaudu vebinaris osaleda. 

• Osalejate arv ühes programmis kuni 20 

• Osaleja saab endale praktilised e-materjalid

• Mõlemad tervikprogrammid sisaldavad soovi korral ühte 1-1 kohtumist

• Võimalus osaleda ka üksikvebinarides. 



Läbiviija

Psühholoog, muutuste juhtimise nõustaja

Eva-Maria missiooniks on toetada inimeste edu, rakendades
psühholoogia ja kaasaegse neuroteaduse teadmisi, mida
kinnitab ka omal nahal kogetu. Ta aitab meeskondadel ja 
(enese)juhtidel kasulikke muutusi ellu viia ning keset
väljakutseid vormis püsida. 

Eva-Maria kogemustepagas sisaldab laia spektrit tegevusi, mis 
on kõik ühe või teise nurga alt seotud inimkäitumise
selgitamisega. Peaasjalikult on tema teemadeks agiilne
muutuste juhtimine, stressiga hakkamasaamine, motivatsioon
ja edasiviiv suhtlemine, aga ka näiteks finantskäitumine ja 
arengupsühholoogia.        

Eva-Marial on doktorikraad psühholoogias. Ta on üks Eesti
Motiveeriva Intervjueerimise Treenerite Assotsiatsiooni
asutajatest ja kuulub Eesti Mentorite Koja liikmeskonda. 

Eva-Maria Kangro

LinkedIn

https://www.linkedin.com/in/eva-maria-kangro/


Tagasiside
“Eva-Maria on tasakaalukas, oma mõtteid selgesti väljendav koolitaja. Tema lihtsas ja selges eneseväljendusviisis
avaldub tema kõrge professionaalsus – võime jõuda kõigi kuulajateni.
Mulle meeldis, kuidas ta laseb osalejatel oma mõtteid mõelda ja neid turvaliselt avaldada ning oskab alati sinna
juurde midagi lisada, mis avab uusi maastikke. Räägib mõttekäigu lahti oma sõnadega, peegeldab seda tagasi.
Ei suru peale oma kindlalt arvamust vaid jätab ukse lahti igale arvamusele, mis ruumis kõlab. Ülimalt positiivne
kogemus.”

- Karin Aarniste, Ortostuudio OÜ tegevjuht

“Suutis väga hästi siduda osalejate näiteid teemaga, ilma et koolituse fookus oleks nihkunud. Sain hea skeemi, kuidas
olukordi tõlgendada ja kontrollida.” 

- Lenno Uusküla, Eesti Pank, majandusteadlane

“Väga professionaalne, inimlik ja hea kuulata. Meeldis mõnus
tasakaal teaduse ja päriselu näidete vahel.”

- Mari Seemer, Clarified Security koolitusjuht



Kas midagi jäi segaseks? Võta julgelt ühendust!

Registreeri end SIIN

https://newnordics.typeform.com/to/BpNkhj


Eva-Maria Kangro
eva-maria.kangro@miltton.com

+372 5850 1310

Miltton Sisu
Muutuste ja arengunõustamine

Kui segaduses on vaja luua selgust


