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EMITA arengusooviga käib kaasas soov areneda nii ise ja kui arendada teisi, et selle läbi 

tõsta elukvaliteeti ning tervendada ühiskonda läbi jagamise: inimesed, kes juba teavad 

kui hea on MI, tahavad seda ka teistele jagada. EMITA liikmeid liidavad koostöö, ühised 

ettevõtmised nagu seminarid ja töötoad ning koolitused. Meile on oluline oma liikmete 

aktiivne kaasamine. Läbi koostöö saab luua edukat toimivat ühisosa. Oma tegevustes on 

meile oluline olla sisuline, väärtustada teisi läbi vastastikkuse jõustamise, arvestada 

erisustega: selles, et me oleme oma taustalt erinevad on suur jõud. Meile on suur soov 

panustada ja kindel veendumus, et meil on, mida teistega jagada. EMITA liikmeid 

liidavad samad arusaamad ja elustiil – MI vaimsuse edasi kandmine. Seda saame 

ennekõike teha alustades iga üksikliikme tasemel iseendist, et olla ise MI vaimsuse 

kandjad ja jagajad, et MI vaimsus saadaks meid sünnist surmani. MI vaimsus liidab ühte, 

loob kokkukuuluvustunde. Alustada iseendast ja siis on võimalik olla teistega koos. 

„Inimene on tähtis“ ei ole EMITA mõistes pelgalt sõnakõlks, see on meie poliitika. Me 

märkame ja väärtustame ennast ja üksteist ning me tahame teha kõik endast oleneva, et 

empaatilisus ei ununeks, et meie ümber oleks rohkem mõistmist ning suureneks 

vastustunne. Üheks oluliseks märgiks, et meie tegevus on kandnud vilja on see, kui me 

saam märgata enda ümber vastandumise vähenemist. 

 

Kui meie tegevused õnnestuvad, siis viie aasta pärast käib EMITA nimi meie ees. EMITA 

ühendab paljusid erinevaid valdkondi, oleks keskuseks, kuhu kõik saavad pöörduda. Me 

ei sunni ennast peale, EMITA’sse kuulumine on vaba soov ja võimalus, mitte kohustus. 

EMITA sees ja ümber panustavad inimesed rõõmuga, sest tunnevad, et saavad kogu 

aeg tagasi – alati pole vaja teha pidevat kulu-tulu analüüsi on võimalik nautida protsessi 

ilu. Meie sooviks on leida ühisosi teiste erialaliitudega kes on keskendunud inimeste 

heaolu kasvule – kõik me ajame ühte asja – seda oleks palju tõhusam teha koos. Sedasi 

rikastame praktikute tööriistakasti ainult tõhusate meetoditega. Oma kaugemas tulevikus 

loodame anda oma panuse sellesse, et ka läbi EMITA tegevuse on motiveeriv 

intervjueerimine muutnud maailma inimlikumaks. EMITA on oma seatud eesmärgid 

täitnud, kui ühikindiviid saab öelda, et tema elu on muutunud elamisväärsemaks. Seda 

saab saavutada vaid läbi tingimusteta jagamise ning ühtsuse – MI kõigile.  

 


