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Mis on läbipõlemine?

Minu lugu

Kuidas toetada iseend?





Kogemused
• Eesti Loomakaitse Selts
• Tallinna Keskkonnaamet
• SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital

• Kogemusnõustamine (Peer counceling) 
• Heasoovlikkus ja teadvelolek (Mindful Self-Compassion)
• Taasühendamise töö (Work That Reconnects)
• Vägivallatu ehk kaastundlik suhtlemine (Nonviolent communication)



Läbipõlemine 
• on füüsiline ja/või emotsionaalne kurnatusseisund.

• võib viia depressiooni ja ärevushäirete väljakujunemiseni
ning pikaajalise töövõimetuseni.

• tekib pikaajalise stressi või pidevalt emotsionaalselt pingeliste
olukordade tulemusena.



Sümptomid
• väsimustunne
• kurnatus
• motivatsioonitus
• frustratsioon
• tähelepanuhäired
• keskendumisraskused
• tujukus

• Töö on tavalisest vähem
tulemuslik,

• tekivad suhtlemisprobleemid
nii tööl kui ka kodus, 

• üldine rahulolu väheneb.

• Ennast jäetakse hooletusse ning
ilmnevad terviseprobleemid

Mõtted on pidevalt seotud tööga, ka siis, kui ei olda tööl.



Stress vs läbipõlemine?

• Stress
o tunne, et on palju tööd, 

kohustusi ja pinget, 
o kuid on lootus, et tullakse 

toime ja läheb paremaks. 

• Läbipõlemine 
o liiga vähe jõudu, tahtmist ja 

huvi
o lootusetuse tunne ja olukord 

näib muutumatu.

NB! Stressi puhul on inimesed selle olemasolust tavaliselt teadlikud, 
läbipõlemist sageli ei märgata.



Suurem risk läbipõlemisele on inimestel, kes on
kaastundlikud, kohusetundlikud, pühendunud ja 

idealistlikud ning inimestele orienteeritud.

Läbipõlemine on sage just (elukutselt) aitajate puhul.



LUGU



Tipi



Tipi ja Poiss



Kodutud kassid

Foto allikas: https://prettylittercats.com



Earthlings

Foto allikas: https://www.filmsforaction.org/
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"Never doubt that a small group of thoughtful, committed citizens can change 
the world; indeed, it's the only thing that ever has." - Margaret Mead
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• Stress
• Ebakindlus
• Meelolude muutumine
• Väsimus
• Muremõtted
• Uneapnoe
• Sotsiaalne ärevus
• Ärevus
• Depressioon

Läbipõlemine



Lapse sünd ja uued väljakutsed



Tagasivaade lapsepõlve ja minevikku
• Ebapiisav tugi ja tunnustus

• Ebastabiilne pereelu
• Ema depressioon

• Venna sünd
• Kaassõltuvuse mustrid

• Hingehaavad
• Tundlikkus



Valguskiired
• Psühholoog, sõbrannad
• Raamatud ja artiklid
• Hingehaavade parandamine
• Positiivse baasuskumuse „Ma 

olen piisav“ loomine 
• Vägivallatu ehk kaastundlik 

suhtlemine
• Kogemusnõustamise väljaõpe
• Iseenda tundma õppimine

Ma olen piisav!



ARUTELU: Kuidas Sina hoolitsed 
iseenda eest?

• Leia paariline.
• Räägi paarilisele, milline enda eest hoolitsemise 

viis on sulle kõige paremini toimiv.
• Vahetage rääkijat.
• Kahepeale kokku 5 minutit.



Kuidas end hoida?
• Teen puhkepause ja magan piisavalt

• Hoolitsen enda keha eest ja söön tervislikku toitu
• Ütlen „Ei“

• Suhtlen lähedaste ja sõpradega
• Tegelen hobi või muu meeldiva tegevusega

• Mediteerin
• Tähistan väikeseid võite ja olen tänulik
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KUHU EDASI?  

1. Tunne iseend ja oma lugu
2. Vägivallatu ehk kaastundlik suhtlus
3. Teadlik enesekaastunde praktiseerimine



1. TUNNE ISEEND JA OMA LUGU
• Lapsepõlv
• Perekond
• Mustrid
• Kaitsemehhanismid
• Emotsioonid
• Reageeringud
• Tõde

Link: Brene Brown https://brenebrown.com/about

Foto allikas: https://stories.avvo.com



2. VÄGIVALLATU EHK KAASTUNDLIK 
SUHTLUS

Aus enda väljendamine ja kaaslase empaatiline 
kuulamine!

1. Vaatlus
2. Emotsioon

3. Vajadus
4. Palve 

Link: Nonviolent communication



Empaatia annab meile võimaluse (oma) maailma 

teise nurga alt vaadata  ja seejärel edasi liikuda

1. Enda väljendamine nii, et sind on kuuldakse ja võetakse 
kuulda.

2. Konfliktide ennetamine ja rahumeelselt lahendamine
3. Usalduse ja koostöö loomine.
4. Rahuldada oma vajadusi teiste inimeste huvisid 

kahjustamata.



1. Olukorra hinnanguta vaatlemine
1. Mulle ei meeldi, kuidas ta seda ütles.
2. Ta ei esitanud tööd kokkulepitud ajaks.
3. Ema ei küsinud, kas ma soovin sellest rääkida.
4. Kui sa ei söö tasakaalustatud toitu, siis ma kardan, et su 

tervis võib halveneda.



2. Oma emotsioonide ära tundmine

Vajadused rahuldatud
• Heatujulisena
• Ülevoolavalt
• Rõõmsalt
• Julgelt
• Rahulolevalt

Vajadused rahuldamata
• Hirmunult
• Kahtlevalt
• Pahuralt
• Tüdinult
• Ärevalt



Oma emotsioonide väljendamine
1. Ma tunnen haavatuna. 
2. Ma olen pettunud.
3. Olin pinge all.
4. Tundsin end ehmunult.



3. Tunnete põhjuseks on vajadused

• Austus
• Usaldus
• Mõistmine
• Emotsionaalne 

turvalisus
• Iseseisvus

• Füüsiline heaolu
• Naer ja lõbu
• Rahu
• Loomingulisus
• Tähistamine



Vajaduste väljendamine
1. Soovin olla mõistetud.
2. Tahan sind usaldada kokkulepetes.
3. Mulle on oluline olla vestluseks ette valmistunud.
4. Vajan emotsionaalset turvatunnet(, mida saan 

teadmisest, et sööd tasakaalustatult).



4. Palve

Aluseks on empaatial ja austusel põhinev suhe/suhtlus.
1. Täpne
2. Mõõdetav
3. Ajaline



Palve väljendamine
1. Ma tahan, et sa ei kasutaks minuga rääkides roppusid 

sõnu.
2. Palun sul järgmisel korral töö kokkulepitud ajaks esitada 

või mulle teada anda, kui pikendust vajad.
3. Ma soovin, et sa edaspidi küsiksid minu käest enne, kas 

mul on võimalik sellel teemal kohe rääkida.
4. Mulle meeldiks, kui sa sööksid juurvilju kolm korda 

nädalas.



Näide 1. Facebooki kommentaar
1. Ma nägin täna sinu poolt kirjutatud Facebooki 

kommentaari, kus ütlesid, et minu õde on rumal.
2. Ma tundsin end ärritunult ja nüüd olen kurb. 
3. Soovin, et mu õde oleks austusega koheldud.
4. Kas sa saaksid edaspidi rääkida vaid teemat 

puudutavatest faktidest?



Näide 2. Vestlus loomade abistamisest



3. TEADLIK ENESEKAASTUNDE 
PRAKTISEERIMINE

• Link 1: Mindful Self-Compassion
• Link 2: Teadvelolek, Anni Kuusik

Foto allikas
http://w

w
w

.equilibrium
nhc.co.uk



1. Enesekaastunne ja enese-hindamine

• Enese hooliv ja mõistev kohtlemine selle asemel, et 
karmilt hukka mõista.

• Aktiivselt ja teadlikult enda rahustamine ja 
toetamine.



2. Ühtekuuluvus vs isolatsioon

• Enda kogemuse nägemine osana laiemast 
inimkogemusest, mitte isoleerituna või 
ebanormaalsena

• Mõistmine, et elu on ebatäiuslik (ja meie ka)!



3. Teadvelolek

• Lubab meile „olla“ valusate tunnetega nii nagu 
need on

• Valusate tunnetega tegelemine nende alla surumise 
või nende eest põgenemise asemel.



H1: Lohutav ja toetav puudutus
Käsi-südame-peal

o Luba endale 2-3 sügavat ja pikka hingetõmmet
o Aseta üks käsi või mõlemad oma südamele
o Tunneta pehmet puudutust ja kuidas su keha hingates liigub

• Avasta toetavat ja rahustavat puudutust, millistes kohtades on puudutused kõige 
rahustavad ja lohutust pakkuvamad?
o Üks käsi hoiab teist
o Mõlemad käed kõhul
o Nägu hellalt peopesades
o Kätega enda ümbert kinni hoides

Allikas: Teadvelolek



H2: Kaastundlikkuse hetk iseendale
Kui tunned pingeid endas, proovi need ka füüsiliselt üles leida. Kus tunned 
ebamugavust kõige rohkem? Teadvusta neid aistinguid.

1. Teadvelolek: Ütle endale, võttes aega
1. „See on kannatuse hetk“, 
2. „see teeb haiget“ …

2. Ühtekuuluvus:
1. „Sellised hetked, kannatus on osa elust“ 
2. „Ma ei ole selles üksi“
3. „Meil kõigil on elus raskeid hetki“

3. Enesesõbralikkus: Mõtle, on mul praegu vaja kuulda.
1. „Ma soovin, et ma võiksin olla enda vastu lahke ja heatahtlik“
2. „Ma soovin, et ma võiksin end aktsepteerida sellisena nagu olen“

Allikas: Teadvelolek



“No one changes unless they want to. 
Not if you beg them. Not if you shame them. 
Not if you use reason, emotion, or tough love. 

There’s only one thing that makes someone change: 
their own realization that they need to do it. 

And there’s only one time when it will happen: 
when they’re ready.” 

Lori Deschene



Aitäh!

Evelyn Valtin
evelyn.valtin@gmail.com

+ 372 5661 1083
Eesti Loomakaitse Selts


