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EMOTSIONAALNE INTELLIGENTSUS 
(John Caplin) 

 
Emotsionaalne intelligentsus on võime ära tunda enda ja teiste tundeid, ennast motiveerida, 
tundeid juhtida endas kui oma suhetes. Kuidas olla lahke hoolimata sellest kas inimesed nende 
ümber on lahked. See on endast õige eneseteadvus ja suutlikkus mõista oma tundeid. 
 
1. ENESETEADVUS TUNNETES - oma tunnete lugemine ja mõistmine kuidas see mõjutab 
teisi. 2Kr 5:17  Niisiis, kui keegi on Kristuses, siis ta on uus loodu, vana on möödunud, vaata, 
uus on sündinud.  
Küsimus: 
Kuidas sa reageerid oma tunnetele, kuidas see mõjutab teisi, kuidas sa analüüsid neid 
tundeid? 
 
2. ENESETEADVUS ELUSTIILIS - See, millisele altarile me oma elu kulutame, selle ümner me 
elu käib, selle üle me mõtleme, selliseks me muutume.  
Rm 12:1 Nüüd, vennad, kutsun ma teid üles Jumala suure halastuse pärast tooma oma ihud 
Jumalale elavaks, pühaks ja meelepäraseks ohvriks; see olgu teie mõistlik jumalateenistus.  
Küsimus: 
Mille ümber sinu elu enamjaolt keerleb? Mida sa peaks muutma, kus sa vajaks abi? 
 
3. ENESE HINDAMINE - Teadlik oma tugevustest, oma nõrkustest. Hinda ennast kainelt.  
Rm 12:3 Sest selle armu tõttu, mis mulle on antud, ütlen ma igaühele teie seast, et ta ei mõtleks 
üleolevalt selle kohta, mida tuleb mõtelda, vaid mõtleks nõnda, et saaks arukaks sedamööda, 
kuidas Jumal igaühele usu mõõdu on jaganud.  
Küsimus:  
Jaga näide oma elust, kus sa kaldud ennast ülehindama ja näide, kus kaldud ennast 
alahindama. 
 
4. ENESE JUHTIMINE - Elu vaimus ja elu lihas. See mida sa toidad, need viljad tulevad esile.  
Gl 5:22-24  
22 Aga Vaimu vili on armastus, rõõm, rahu, pikk meel, lahkus, headus, ustavus,  23 tasadus, 
enesevalitsus - millegi niisuguse vastu ei ole Seadus. 24 Jeesuse Kristuse omad on lihaliku 
loomuse risti löönud koos kirgede ja himudega.  
Küsimus:  
Kuidas sa toidad ennast, et sinust võiksid tulla esile “vaimu viljad”? 
 
 
  

http://piibel.net/?q=2Kr+5&verse=17


 

SOOVITUSLIK KIRJANDUS:  
“Emotsionaalselt terve vaimsus”. Saadaval Toompea koguduse raamatuletis, hind 10.50€.  
 

 
 
 


