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Ajattelutavat uusiksiAjattelutavat uusiksi

� Mitä uskomukset ovat?

� kuin automaattiohjelmia – vrt. skeemat ja skriptit

� rajoittavat havaintoja

� toteuttavat itseään

� uskomukset ja tunnekokemus: sisäisesti totta

� eivät ole järjellä ohjattavissa

� syntyvät nopeasti

� Uskomukset ja faktat

� Uskomukset muuttuvat itsestään ja uskomuksia voi 
muuttaa:

� Harjoituksia

� Loppurentoutus: myönteisten uskomusten vahvistaminen

© S.Hiltunen/1.2.2014

Mitä ajattelutavat ovat?

�� uskomuksiauskomuksia: uskon, ett: uskon, ettää..., olen ..., olen 
vakuuttunut siitvakuuttunut siitää, ett, ettää

�� mielensismielensisääisiisiää malleja:malleja:
�� toimintamallejatoimintamalleja

�� kuin kuin automaattiohjelmiaautomaattiohjelmia
� automatisoituu nopeasti 
� muuttuu tiedostamattomaksi
� on vaikea tiedostaa ja havaita
� toteutuu järjestyksessä
� ei voi keskeyttää
� ei muutu helposti © S.Hiltunen/1.2.2014



Mitä ajattelutavat/uskomukset ovat?

MielensisMielensisääisiisiää (toiminta)malleja:(toiminta)malleja:
� skeemat

� automatisoitunut toimintamalli
� oven avaaminen, lipun osto automaatista, 

maksaminen maksupäätteellä kaupassa...

� skriptit
� = käsikirjoitus, käyttäytymismalli
� tapa luokitella, järjestää maailmaa

� ravintolassa käynti, kaupassa käynti, teatterissa 
käynti...

� sallii enemmän muuntelua, pysyy silti hyvin 
samanlaisena 

� stereotypiat ovat skriptejä!
© S.Hiltunen/1.2.2014

� yleistäminen:
�yksi tapahtuma, esimerkki �
� uusi malli vastaisen varalle

� nopeuttaa valinnantekoa, päätöksiä

MUTTA...

Uskomuksia – miten ja miksi?
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• Opettelee myrkkysienet – näkee vain 
myrkkysieniä

• Opettelee herkkusienet – löytää vain 
niitä!

• Lapsuusmuistot – myönteiset vs. 
kielteiset 
• nykyisyys
• Koskaan ei ole liian myöhäistä kokea 
onnellista lapsuutta!

SAMA METSÄ!

SAMA LAPSUUS!

Uskomukset – ohjaavat havaintoja
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Uskomukset –itseään vahvistavia
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�Herkkä
loukkaantumaan –
(sensitiivinen 
temperamentti?)

�yrittää miellyttää
välttää kiistoja

�Käytetään hyväksi
�kiusaaminen?

�Vihainen, katkera



Stereotypioista:Stereotypioista:
Keksi Keksi stereotypioitastereotypioita, joita sinulla, joita sinulla on:on:
♦♦ miehet, naiset, blondit, homot...miehet, naiset, blondit, homot...
♦♦ maahanmuuttajatmaahanmuuttajat
♦♦ tytyööttttöömmäät, (entiset) vangit, pt, (entiset) vangit, päätktkäätytyööllääiset...iset...
♦♦ papit, professorit, sekatypapit, professorit, sekatyööllääiset, tanssijat...iset, tanssijat...

♦♦ HUOM! HUOM! Stereotypioita ei tarvitse hStereotypioita ei tarvitse häävetvetää: : 
♦♦ niitniitää on on jokaisellajokaisella
♦♦ niistniistää voi voi oppia oppia ☺☺☺☺☺☺☺☺

♦♦ ttäärkerkeääää on on tiedostaatiedostaa nene
♦♦ tarkkailla ktarkkailla kääyttyttääytymistytymistääään, puheitaann, puheitaan: ajatus ei : ajatus ei 

ole tekoole teko
♦♦ ja muuttaa uskomuksiaan tarvittaessa !!ja muuttaa uskomuksiaan tarvittaessa !!

Muista myös vitsit, 
joista pidät...

TehtTehtäävvää 2: Keskustelua2: Keskustelua

© S.Hiltunen/28.2.2014

1.1. Skeemat  ja skriptit:Skeemat  ja skriptit:
ESIMERKKIESIMERKKI, koe (Lewicki, 1985):
Vaihe 1:
♦ kh:ille esitettiin kielteisiä ja myönteisiä

kuvia niin nopeastinopeasti, ettei sitä voinut 
tietoisesti havaita (< 200 ms/kuva; nk. 
subliminaaliset havainnot)

♦ myönteisiä kuvia: häät, naurava seurue, 
romanttinen illallinen...

♦ kielteisiä kuvia: pääkallo, tulipalo, ämpäri 
täynnä käärmeitä... �

Uskomukset Uskomukset –– tutkimusta tutkimusta II
© S.Hiltunen/28.2.2014



ESIMERKKI, koe (Lewicki, 1985):
Vaihe 2:
♦ kh:n piti arvioida ihmistä valokuvasta
� myönteisten kuvien jälkeen kuvan 

henkilö arvioitiin luonteeltaan
myönteisemmin kuin kielteisten kuvien 
jälkeen

♦ ei vaikuttanut ulkonäön arvioon, koska 
sen pystyi päättelemään kuvasta

Uskomukset Uskomukset –– tutkimusta Itutkimusta I

© S.Hiltunen/28.2.2014

PPäääättelyttelyää::
�� Tiedostamaton tapahtuma Tiedostamaton tapahtuma 

ennenennen arviota vaikutti arvioon arviota vaikutti arvioon 
ratkaisevastiratkaisevasti
�� yksi stereotypioiden ja yksi stereotypioiden ja 

uskomusten syntymekanismiuskomusten syntymekanismi
�� huom!huom! nopeanopea reaktio: alle 200 ms!reaktio: alle 200 ms!

Uskomukset Uskomukset –– tutkimusta Itutkimusta I

© S.Hiltunen/28.2.2014



2. Sanonnat (Hardin & Ellis, 1993): Itku 
pitkästä ilosta... Kel’ onni on...

� EIVÄT ole mielekkäitä, ja ihminen 
tietää sen!

� SILTI muuttaminen tunnetasolla ei 
onnistu yleensä itsestään,koska... 

Uskomukset Uskomukset –– tutkimusta IItutkimusta II

© S.Hiltunen/28.2.2014

KielteisistKielteisistää sanonnoista:sanonnoista:
♦♦ KeksikKeksikääää yhdessyhdessää sanontojasanontoja, joita , joita 

pidpidäätte tte rajottavina tai kielteisinrajottavina tai kielteisinää
ja joita haluaisitte muuttaaja joita haluaisitte muuttaa

= haluaisit siis muuttaa = haluaisit siis muuttaa 
ajattelutapaasi, uskomustasi...ajattelutapaasi, uskomustasi...

TehtTehtäävvää 2: Keskustelua2: Keskustelua

© S.Hiltunen/28.2.2014



Uskomukset - TOTTA SISSISÄÄISESTIISESTI

Uskomukset ja tosiasiat (faktat):Uskomukset ja tosiasiat (faktat):

•• Uskomukset ovat Uskomukset ovat TOTTA TOTTA 
sissisääisestiisesti::
= ihminen = ihminen kokee = tunteekokee = tuntee, ett, ettää ne ne 

ovat ovat tottatotta

�� uskomuksista on uskomuksista on vaikeaa luopuavaikeaa luopua
mahdollinen selitys  ��������

© S.Hiltunen/28.2.2014

 

Pihtipoimu 

Etuotsalohko (PFC) 

Basaaliganliot, 
tyvitumakkeet 

Talam us 

Hypotalamus 

Hippokampus 

Aivokaari 

Aivolisäke 

Am ygdala 
Mantelitumake 

Uskomukset - TOTTATOTTA SISSISÄÄISESTIISESTI



Uskomukset - TOTTATOTTA SISSISÄÄISESTIISESTI

� Uskomuksia ohjaa tunnekokemustunnekokemus aivojen
syvien rakenteidensyvien rakenteiden – nk. limbisten osienlimbisten osien avulla
� osaavat päättää tiukassatiukassa paikassa vain:

� hyökkää
� pakene (jähmettyminen eräs pakenemisen muoto)

� Normaalisti aivokuoren orbitaali-frontaalilohko 
(OFC – orbito-frontal cortex) valvoo ja ohjaa valvoo ja ohjaa 
toimintaatoimintaa

�� TiukassaTiukassa paikassa (pelkotila, jännitys, stressi, 
kiire...):
� valvonta höllentyy – aivojen syvät osat ratkaisevat 
� uskomus ohjaauskomus ohjaa kkääytytööststää

��Uskomukset EIVUskomukset EIVÄÄT OLE jT OLE jäärjellrjellää
hallittavissa!!!hallittavissa!!!

 

Pihtipoimu 

Etuotsalohko (PFC) 

Basaaliganliot, 
tyvitumakkeet 

Talamus 

Hypotalamus 

Hippokampus 

Aivokaari 

Aivolisäke 

Amygdala 
Mantelitumake 
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FAKTAT JA TIETOFAKTAT JA TIETO
3. Tieteen filosofia:

Tieto on Tieto on hyvin perusteltu uskomushyvin perusteltu uskomus!!
♦ tieto perustuu havaintoihin, 

todisteisiin, päätelmiin = perustelut
♦ päättelyn avulla voidaan ennustaa 

uusien kokeiden ja havaintojen 
tuloksia

♦ poikkeavat havainnot johtavat 
teorian/hypoteesin hylkäämiseen

� uskomus ei enei enääää ole hyvin perusteltu!hyvin perusteltu!

Uskomukset Uskomukset –– tutkimusta IIItutkimusta III

© S.Hiltunen/28.2.2014



�1975, USA:
� John Grinder
� Richard Bandler

�taidon mallittamista 
� esim. kyky olla hyvä terapeutti

�sovelluskohteet:
� lyhytterapiamuoto
� koulutus ja opetus
� valmennus (myös urheiluvalmennus)
� liikkeenjohto ym. ym.

© S.Hiltunen/ 8.2.2013

Kieli

Mielikuvat, 

mielteet

Keho

Kokemus

© S.Hiltunen/ 23.9.2010



1.1. Usein itsestUsein itsestääään:n:
�� Mieti itseMieti itseääsi 6 v, 16 v, nykyisensi 6 v, 16 v, nykyisenää

itsenitsenääsi: MITEN tietosi, uskomuksesi si: MITEN tietosi, uskomuksesi 
itsestitsestääsi ja maailmasta ovat si ja maailmasta ovat 
muuttuneet?muuttuneet?

�� esimerkki: Laihia vs. Hesimerkki: Laihia vs. Höölmlmööllää --
joulupukkijoulupukki

2.2. MitMitää tunteitatunteita on lon lääsnsnää, kun vanha , kun vanha 
uskomus luskomus läähtee muuttumaan?htee muuttumaan?

Uskomukset – muuttuvat...

© S.Hiltunen/28.2.2014

HarjoitusHarjoitus (pareittain(pareittain–– toinen antaa ohjeita, toinen tekee):toinen antaa ohjeita, toinen tekee):

1.1. Ajattele Ajattele sanontaasanontaa tai tai stereotypiaastereotypiaa, jota haluat muuttaa:, jota haluat muuttaa:

♦♦ Pue se puheeksi, lauseeksi, virkkeeksi.Pue se puheeksi, lauseeksi, virkkeeksi.
2.2. Valitse Valitse jokin ratkaiseva sanajokin ratkaiseva sana lauseesta tai virkkeestlauseesta tai virkkeestää::

♦♦ MikMikää on sanan on sanan vastakohtavastakohta?? -- pari voi tehdpari voi tehdää ehdotuksiaehdotuksia
♦♦ ItkuItku pitkpitkääststää ilosta ilosta –– NauruNauru pitkpitkääststää ilostailosta

3.3. MinkMinkää vvääristristää on vastakohta?on vastakohta?

♦♦ Anna vAnna väärin levitrin levitää uuden lauseen ympuuden lauseen ympäärille sopivalla rille sopivalla 
tavallatavalla

4.4. TarkkaileTarkkaile, mit, mitää tapahtuutapahtuu, kun v, kun vääri leviri leviääää

5.5. Tunnustele mielessTunnustele mielessääsisi, voitko nyt hyv, voitko nyt hyvääksyksyää uuden sanonnan uuden sanonnan 
(=uskomuksen) omaksesi...(=uskomuksen) omaksesi...

♦♦ ovatko ovatko tunteesitunteesi samoja kuin joulupukkisamoja kuin joulupukki--tapauksessa = tapauksessa = 
merkki muutoksen alkamisestamerkki muutoksen alkamisesta

Tai: Mikä ääni liittyy 

vastakohtaan?

TehtTehtäävvää 3: Uskomukset muuttuvat3: Uskomukset muuttuvat

© S.Hiltunen/28.2.2014



33--4 hengen ryhm4 hengen ryhmäät: 1t: 1--3 henke3 henkeää vaihtaa taas vaihtaa taas 
toiseen ryhmtoiseen ryhmäääänn

1.1. esittesittääytykytykääää ☺☺

2.2. auttakaa toisianne lauttakaa toisianne lööytytäämmäääänn::
omia rajoittavia uskomuksiaomia rajoittavia uskomuksia::
�� En osaa/en opi kieliEn osaa/en opi kieliää/englantia, /englantia, 

matikkaa...matikkaa...
= toiminnan, tekojen taso!= toiminnan, tekojen taso!
Kirjatkaa muistiin!Kirjatkaa muistiin!

TehtTehtäävvää 4: Rajoittavia uskomuksia4: Rajoittavia uskomuksia

© S.Hiltunen/28.2.2014

Epävarmuus

Vakaa 

uskomus

MUUTOS

Uteliaisuus

1. Valitse lattialta seuraavat 
paikat:

� Epätietoisuuden paikka
� Muutoksen paikka
� Uteliaisuuden paikka
� Vakaan uskomuksen paikka

Paikka-ankkurit: merkitse paikat

© S.Hiltunen/28.2.2014



2. Astu jokaiseen paikkaan
vuorotellen ja mieti asiaa, 
johon paikka liittyy:

• esim. Miltä tuntuu, kun olet 
jostain hyvin epävarma – et 
oikeasti tiedä, miten asia on?

Astu välillä AINA neutraalille 
alueelle!

Paikka-ankkurit: merkitykset paikoille

Vakaa 

uskomus

Uteliaisuus

MUUTOS

Epävarmuus

© S.Hiltunen/ 4.3.2011

1. Paikka-ankkureiden 
merkitseminen lattialle

2. Merkityksen antaminen
kullekin ankkurille

3.3. Uskomuksen kanssaUskomuksen kanssa
vuorotellen kuhunkin 
paikkaan - koko ajan 
MUUTTUVA uskomus 
MIELESSÄ

� Seuraa, mitä tapahtuu, 
kun astut kuhunkin 
paikkaan...

Uskomukset muuttuvat - ankkurit

Vakaa 

uskomus

Uteliaisuus

MUUTOS

Epävarmuus

© S.Hiltunen/ 4.3.2011

Hitaasti!Hitaasti!



Uskomukset Uskomukset -- TOTTA TOTTA SISSISÄÄISESTIISESTI

MerkitystihentymMerkitystihentymäät t – tunteen voimakkuus 
kertoo:

� Itselle TÄRKEÄT asiat hyvin merkityksellisiä
– kolahtavat (loukkaantuminen):
� rakkaus, raha, johtaminen jne.

TEHTTEHTÄÄVVÄÄ �

© S.Hiltunen/ 5.11.2010

� Palauta mieleesi jokin kielteinen
tunnekokemus, joka on jäänyt mieleesi

� Mieti, mikä oli päällimmäisin tunteesi:
� kiukku, harmistus, viha, hämmennys, 

ärsyyntyminen...

� Muodosta lause: Minua 
kiukuttaa/ärsyttää, koska...
� täydennä lausetta niin monella jatkolla, 

kuin tulee mieleen

TehtTehtäävvää 4: Uskomusten muuttamista I4: Uskomusten muuttamista I

© S.Hiltunen/28.2.2014



Pareittain, toinen antaa ohjeita, toinen Pareittain, toinen antaa ohjeita, toinen 
tekee:tekee:

�� Keksi Keksi vastakohtavastakohta tunteellesi:tunteellesi:
�� Minua kiukuttaa, kun en ehtinyt junaan!Minua kiukuttaa, kun en ehtinyt junaan!
�� Minua Minua huvittaahuvittaa, kun en ehtinyt junaan!, kun en ehtinyt junaan!
•• MinkMinkää vvääristristää vastakohta on? vastakohta on? 
•• Anna vAnna väärin levitrin levitää koko lauseen/virkkeen koko lauseen/virkkeen 

ympympäärille ja seuraa, mitrille ja seuraa, mitää tapahtuu tapahtuu 
tunteelletunteelle......

TehtTehtäävvää 4: Uskomusten muuttamista II4: Uskomusten muuttamista II

© S.Hiltunen/28.2.2014

1.1. Palauta mieleesi jokin epPalauta mieleesi jokin epäämiellyttmiellyttäävvää
muisto viime ajoilta.muisto viime ajoilta.

2.2. Miten nMiten nääet sen ?et sen ?
�� omista silmistomista silmistääsi = assosioitunut = si = assosioitunut = 

sissisääinen mielikuvainen mielikuva
�� ulkoa pulkoa pääin = dissosioitunut = ulkoinen in = dissosioitunut = ulkoinen 

mielikuvamielikuva
�� SiirrSiirrää sissisääineninen mielikuva mielikuva kauemmaksikauemmaksi, , 

astu siitastu siitää ulosulos
1.1. Editoidaan edelleen Editoidaan edelleen -- hhäälvennetlvennetääään: n: 

vväärit, yksityiskohdat jne.rit, yksityiskohdat jne.
© S.Hiltunen/1.2.2014
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