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OUTDOOR

KUIDAS 
LÄHEB?

#avameelselt
#enesetunne
#peaasi

Proovi vastata rohkem kui kolme sõnaga.

peaasi.ee ― enesetunne.ee

JULGE 
ÖELDA 
ROHKEM.
#avameelselt
#enesetunne
#peaasi

peaasi.ee ― enesetunne.ee

JULGE 
TUNDA 
ROHKEM.
#avameelselt
#enesetunne
#peaasi

peaasi.ee ― enesetunne.ee peaasi.ee ― enesetunne.ee

#avameelselt
#enesetunne
#peaasi

How are you?
Try to answer with more than three words.

#openly
#enesetunne
#peaasi

Dare to say more.

#openly
#enesetunne
#peaasi

Dare to feel more.

#openly
#enesetunne
#peaasi

#openly
#enesetunne
#peaasi
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Kuidas läheb?
Normaalselt.

Hästi.
Enam-vähem.
Pigem hästi.
Nii ja naa.

Läheb.
Tavaliselt.

Norm.
Väga hästi.

Kiirelt.
Fine.

Töiselt.
Pole kurta.
Pole viga.

OK.
Kehvasti.

Ei saa kurta.
Võiks paremini.

peaasi.ee ― enesetunne.ee

Tunded ei mahu kolme sõna sisse.
 

Tee endale head ja vasta järgmine kord küsimusele 
“Kuidas läheb?” rohkem kui kolme sõnaga.

Julge tunda, julge rääkida.

How are you?

Normal.
Good.
So-so.
Rather well.
Not bad.
Fine.
As usual.
Very good.
Busy.
Not good.
I am.
I’ve been better.
Could be worse.
Good enough.
Better.
Can’t complain.

Feelings can’t fit into three words. 

Do good for yourself and next time answer the question “How are you?”  
with more than three words.

Dare to feel, dare to speak.
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KUIDAS LÄHEB?

KUIDAS LÄHEB?

Su tunded on väärt rohkem, kui emoticon facebookis.
vaata lähemalt 

ONLINE BANNER

How are you?

Your feelings are worth more than an emoticon in Facebook.
Click here.



LANDINGPAGE

KUIDAS LÄHEB?
Meil igal ühel on õigus tunda. Sama tähtis on oma tunnetest rääkida ning teiste tundeid kuulata ja neid märgata.

Kutsume kõiki vastama küsimusele "Kuidas läheb?" rohkem kui kolme sõnaga. Kui olete meie portaali sisuga 
tutvunud, on küsimusele vastamine ja oma tunnete mõistmine kindlasti juba palju kergem.

How are you? 

All of us have a right to feel. Equally important is to share your feelings as well as to listen and notice the feelings of others.
We encourage all to answer the question “How are you?” with more the three words. After you have explored our site,  
answering the question and understanding your feelings is certainly easier. 

KUIDAS LÄHEB?
Meil igal ühel on õigus tunda. Sama tähtis on oma tunnetest rääkida ning teiste tundeid kuulata ja neid märgata.

Kutsume kõiki vastama küsimusele "Kuidas läheb?" rohkem kui kolme sõnaga. Kui olete meie portaali sisuga 
tutvunud, on küsimusele vastamine ja oma tunnete mõistmine kindlasti juba palju kergem.
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