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Tavoitteista ja itsen motivoinnista

 Ihmisen tavoitteellisuus: temperamenteista

Muutamia perusasioita NLP:stä 

 Mitä NLP on, NLP:n taustaoletuksista
 Ankkurointi ja sen hyödyntäminen tavoitteen 

saavuttamisessa

 Tavoitteeseen – askel kerrallaan, harjoitus

Tavoitteista totta
NLP avuksi

© S.Hiltunen/ 7.4.2016
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Ihmisen tavoitteellisuus: persoonallisuudesta
 Tunnollisuus

 Itseohjautuvuus

 Ankkurointi – voimavaroja sormiin

 Kielen keinot ajattelun haittana ja – apuna

 Palautteen antamisesta ja vastaan-
ottamisesta

 Loppuyhteenveto ja rentoutus

Tavoitteista totta
NLP avuksi

© S.Hiltunen/ 13.4.2016

© S.Hiltunen/ 7.4.2016

Johdatusta teemaan

Toteutuneet tavoitteet, kognitioita:

 Millaisia piirteitä havaitset:

 Motivaatio, asteikolla 0–10; 0= evvk, 
10=huippuinnostunut

 Lopullinen päämäärä mielessä? Millaisena?

 Epäilyt; tekosyyt, miksi ei?

 Toteutuneet tavoitteet, ympäristö:

 Muiden suhtautuminen

 Oma reaktio muiden suhtautumiseen

 Muilta saatu tuki ja opastus: määrä ja laatu

 Muuta?
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Johdatusta teemaan

Keskenjääneet tavoitteet, kognitioita:

 Millaisia piirteitä havaitset:

 Motivaatio, asteikolla 0–10; 0= evvk, 
10=huippuinnostunut

 Lopullinen päämäärä mielessä? Millaisena?

 Epäilyt; tekosyyt, miksi ei?

 Toteutuneet tavoitteet, ympäristö:

 Muiden suhtautuminen

 Oma reaktio muiden suhtautumiseen

 Muilta saatu tuki ja opastus: määrä ja laatu

 Muuta?

Temperamentti - mitä se on?

joukko synnynnäisiä taipumuksia 

tai valmiuksia:

Tapa reagoida toistuvasti samalla 

tavalla samankaltaisessa tilanteessa

Ulkoisiin ärsykkeisiin ja/tai

Sisäisiin ärsykkeisiin 

Tapa, jolla toimii, tekee asioita
© S.Hiltunen / 5.5.2014
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 temperamentit noudattavat 
normaalijakaumaa:

 poikkeavat havainnot 
(outliers) oleellisia: 
 korkea tai matala 

temperamenttipiirre: 

sijoittuu jakauman ääripäihin

Temperamentti - mitä se on?

 ihmisten erilaisuus (= yksilöllisyys) 
johtuu temperamentista: kun 
kuvailemme toisiamme, käytämme 
usein temperamenttipiirteitä © S.Hiltunen / 5.5.2014

EI tarkoita käyttäytymistä reaktion 

seurauksena: 

käyttäytymistapansa ihminen valitsee

Herkkyys tulla kärsimättömäksi liittyy 

temperamenttiin, mutta mitä ihminen 

NÄYTTÄÄ ulospäin, on valinta- ja 

oppimiskysymys

Temperamentti - mitä se on?

© S.Hiltunen / 5.5.2014
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jotkut piirteet synnynnäisiä:

aktiivisuus

osa ilmenee hieman myöhemmin, 

varhaislapsuudessa:

ujous

Temperamentti - mitä se on?

© S.Hiltunen / 5.5.2014

Temperamenttipiirteitä

Sinnikkyys (persistence, 
Cloninger, TCI)

pitäytyy palkkion mahdollisuutta 
lisäävässä käyttäytymisessä

 ei helposti häirittävissä, palaa 
nopeasti tehtävän pariin 
keskeytyksen jälkeen

 osaa hyvin keskittyä, jatkaa 
sinnikkäästi loppuun, kun muut 
ovat jo antaneet periksi

 lapsena hyvä koulutyöhön 
keskittyminen mutta jankkaa 
helposti

 joskus liika sinnikkyyskin voi olla 
ärsyttävää

 voi johtaa kielt.tunteisiin, jos 
turvallisuushakuisuus korkea tai 
itseohjautuvuus matala

Häirittävyys (distractibility, Windle, 
1992)

 taipumus vaihtaa tarkkaavaisuuden 
kohdetta (häiriintyä) helposti

 unohtaa asioita, kun lähtee uuden 
ärsykkeen perään

 lapsena helppo: voi johdattaa 
huomion muualle mutta unohtelee 
helposti

 tarttuu heti toimeen, nopea 
motivoitumaan

 asiat jäävät helposti kesken (jos ei 
sinnikäs)

 aikuisena voi oppia tekemään 
monta asiaa yhtaikaa??

 keski-iässä ehkä haitta: multi-
tasking – heikompi oppimiskyky, 
muisti

© S.Hiltunen / 7.4.2014
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Temperamenttipiirteitä

Kiitoksenkaipuu
(reward dependence; RD, Cloninger, TCI)

reagoi intensiivisesti etenkin 
sosiaaliseen palautteeseen:
 riippuvainen ulkopuolisesta

myönteisestä palautteesta

 sensitiivinen, kiintyvä

 mielistelytaipumus

 “ylisosiaalinen”

 kunnianhimoinen, mutta:
 tunnepohjaiset tilannearviot
vaihtaa mielipidettä herkästi
esimiehenä ei pysty ottamaan 

vastuuta ikävistä päätöksistä

Seurallisuus
(socialability, Buss & Plomin)

mieluumm. yhdessä kuin yksin:
 mielihyväpalkkiot:

 muiden läsnäolo
 kiva tehdä yhdessä 

(harrastukset)
 muiden huomion kohteena: 

arvostus, kiitos, palkkiot/palkinnot
 lapsena usein lahja: pidetty, vahvistaa 

itsetuntoa
 hankaluutena ei:n sanominen

 ehkä myös kyky työskennellä ja 
keskittyä yksin

 matala seurallisuus:
 riippumaton muiden mielipit.
 muutama hyvä ystävä

© S.Hiltunen / 5.5.2014

Säännöllisyys - rytmisyys

Korkea:
 säännölliset rytmit: nukkuminen, 

syöminen, suolen toiminta jne.

 järjestys tärkeää:
 tavarat, teot, jopa ajatukset
 keräily-järjestely: rahat, 

postimerkit etc.
 suunnittelu: 

 pitkä tähtäin, koko elämä
 ei varasuunnitelmia

 muutokset hankalia – sotkevat 
kaiken

 tapojensa orja 
 (jos ei elämyshakuinen)

Temperamenttipiirteitä

Matala:

ei mitään rytmiä: voi 
nukkua/syödä koska vain, 
missä vain

 järjestys ja 
suunnitelmallisuus ei 
ominaista

 edut ja haitat?

© S.Hiltunen /7.4.2016
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Viivästetty palkkio
(delayed gratification)

Riippuu lapsen iästä, temperamenteista 
ja persoonallisuudesta:

 34 v ei pysty vastustamaan 
houkutusta

 5-vuotias pystyy: keksii konkr. keinoja 
tarkkaavaisuuden siirtämiseen muualle

© S.Hiltunen / 5.5.2014

 813 v: käyttää ja soveltaa kognitiivisia ja emotionaalisia 
keinoja

 Kun keinot on keksitty ja opittu, kyky vastustaa houkutusta 
pysyy lähes samana koko aikuisiän

www.sott.net

Temperamentti ja ympäristö

Tilanne antaa merkityksen:

goodness of fit - kannustavuus

ympäristö ylläpitää ja tukee piirrettä

perhe ja kulttuuri (mikro- ja makrotaso)

kun esim. kulttuuri arvostaa piirrettä, se säilyy 
pysyvämpänä

poorness of fit - lannistavuus

yksilön ja ympäristön välinen ristiriita

stressi

 jatkuva epämiellyttävä olo: “en kuulu joukkoon”

© S.Hiltunen / 5.5.2014
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Itsesäätely

 itsesäätely (Rothbart - effortful control) – tietoinen 

tunteiden ja tarkkaavaisuuden säätely :

 tarkkaavaisuuden säätely (kyky keskittää 

tarkkaavaisuutensa ja siirtää se uuteen kohteeseen)

 ehkäisevä tunteiden säätely (kyky säädellä syntyviä 

reaktioita ja ehkäistä sopimattomia reaktioita)

 havaintoherkkyys (heikkojen ärsykkeiden 

havaitsemiskyky)

 tyytyväisyys (kyky iloita pienistä asioista, joiden 

uutuusarvo, toistuvuus tai monimutkaisuus ovat vähäisiä)

© S.Hiltunen / 5.5.2014

Sisäistystä

Keskustelua 2-3 
hengen ryhmissä:

Mitkä piirteet tunnistit 
itsessäsi tai 
jossakussa muussa?
Korkeana tai 

matalana 
Mistä 

tiedät/päättelet?

© S.Hiltunen / 7.4.2014

Temperamentteja:

 sinnikkyys

 häirittävyys

 kiitoksenkaipuu

 seurallisuus

 säännöllisyys

 itsesäätely
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NLP –
neuro-linguistic programming
 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/ 4.5.2014

Mielikuvien tutkimuksesta

 Kuvittelu ja elävät mielikuvat

 edistävät mieleenpainamista ja 
muistamista – siis oppimista!

 vaikuttavat ajattelutapoihin ja 
uskomuksiin ja siten minäkuvan ja 
persoonallisuuden kehitykseen

 vaikuttavat mielialoihin ja 
mielenterveyteen

© S.Hiltunen/ 4.5.2014
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Mielikuvien tutkimuksesta

 Kuvittelu ja elävät mielikuvat

 ovat tehokas muutoksen apu

 MUTTA: pääasiassa tämä tutkimus 
koskee mielikuvien SISÄLLÖN
muuttamista

 NLP:ssä muutetaan RAKENNETTA!

Menetelmät on löydetty mallittamalla: 
ne ovat osa ihmisen (aivojen) 
LUONTAISTA toimintaa © S.Hiltunen/ 7.4.2016

Kieli

Mielikuvat, 
mielteet

Keho

NLP – neuro-linguistic programming

Kokemus

© S.Hiltunen/ 7.4.2016
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NLP:n perusoletuksista

Kartta ja maasto on eri asia

 Kaiken käyttäytymisen takana 
on positiivinen tarkoitus

Jokaisella on kaikki ne 
voimavarat, joita hän tarvitsee

© S.Hiltunen/ 4.5.2014

NLP-kolmio – muistatteko vielä?

http://anskun.helmiblogit.mtv3.fi/2009/06/

© S.Hiltunen/ 4.5.2014
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Ankkurointi

MITÄ LIITETÄÄN:

MYÖNTEINEN 
MIELIKUVA = tunnetila

 voimavarasta

 tavoitteesta

 oppimistavoitteesta

 yms.

http://anskun.helmiblogit.mtv3.fi/2009/06/

MIHIN LIITETÄÄN:

väriin

ääneen

kosketukseen

eleeseen

paikkaan

taikasanaan

jne.

© S.Hiltunen/ 7.4.2016

NLP:n perusoletuksista

Ekologia ennen kaikkea

 hyödyksi itselle/muille?

 haitaksi itselle/muille?

© S.Hiltunen/ 4.5.2014
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Askeltaen tavoitteeseen
(paikka-ankkurit)

Ankkureiden asentaminen:

1. Valitse jokin suuri tai monimutkainen tavoite, 
johon haluat päästä

2. Varmista tavoitteen ekologisuus: hyödyt ja haitat 
itselle ja muille?

3. Merkitse lattialle kaksi ankkuria:

 nykyhetki ja tilanne, kun tavoite on saavutettu

4. Astu nykyhetkeen. Katsele tavoitetta:

 merkitse askeleet (välitavoitteet)

 siirrä tavoitehetkeä kauemmaksi, jos tuntuu, että 
tilaa/aikaa on liian vähän

© S.Hiltunen/ 7.4.2016

Askeltaen tavoitteeseen
(paikka-ankkurit)

Kohti tavoitetta:
4. Kulje askel kerrallaan kohti tavoitetta:

 pysähdy, kun siltä tuntuu

 tunnustele, mikä muuttuu, kun lähestyt välitavoitteita ja 
päätavoitetta: mielikuvat, äänet, sisäinen puhe, tunteet

 lisää tarvittaessa välitavoitteita tai siirrä niiden paikkaa

5. Tavoitteessa: 

 nauti tavoitteen saavuttamisesta: mitä näet, kuulet, tunnet?

 tarkista vielä  ekologia: hyödyt/haitat itselle/muille

 katso tulevaan: mitä sen jälkeen?

 katso menneeseen: pitäisikö välitavoitteita vielä muuttaa?
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Askeltaen tavoitteeseen
(paikka-ankkurit)

6. Kertaus:
 Kulje aikajänteen viertä takaisin nykyhetkeen

 Kulje vielä kerran hitaasti nykyhetkestä 
tavoitteeseen: anna välitavoitteiden ja  
voimavarojen aktivoitua eläviksi

 Nauti vielä kerran hetkestä, jolloin olet 
saavuttanut tavoitteen

Temperamentit ja persoonallisuus

Rothbart, 2007: temperamentti ja 

kokemukset ”kasvavat” 

persoonallisuudeksi:

sosiaalistuminen:

 lapsen omat käsitykset itsestä, muista, 

maailmasta

arvot, asenteet, selviytymiskeinot

© S.Hiltunen / 5.5.2014
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Persoonallisuuden piirteet – Big Five 
(Costa & Mccrae, 1976)

Avoimuus (Opennes)
– mielikuvitus, estetiikka, tunteet, toimet, ideat, arvot

Tunnollisuus (Conscientiousness)
– pätevyys, järjestys, velvollisuudentunto, pyrkii saavutuksiin, itsekuri, 

harkitsevuus

Ekstraversio (Ekstraversion)
– lämpö, seurallisuus, jämäkkyys, aktiivisuus, jännityshakuisuus, 

myönteiset emootiot

Miellyttävyys (Agreeableness)
– luottamus, suoruus, altruismi, mukautuvuus, vaatimattomuus, 

hellämielisyys

Neuroottisuus (Neuroticism)
– huolestuneisuus, vihamielisyys, masennus, itsetietoisuus, 

impulsiivisuus, haavoittuvuus

O

C

E

A

N

© S.Hiltunen / 5.5.2014

Luonteenpiirteitä
(Cloninger, 1994)

Itseohjautuvuus (Self-directedness)
– vastuullisuus, määrätietoisuus, kekseliäisyys, tyytyväisyys itseen, 

valistuneisuus

Yhteistyökykyisyys (Cooperativeness)
– hyväksytyksi tulemisen tunne, empaattisuus, avuliaisuus, 

myötätuntoisuus, periaatteellisuus

Henkisyys (Self-transcendence)
– itsensä unohtaminen, itsensä tunnistaminen osaksi ympäröivää 

todellisuutta, henkinen (hengellinen) hyväksyntä

© S.Hiltunen / 7.4.2016
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Sisäistystä

Keskustelua 2-3 hengen 
ryhmissä:

Mitkä piirteet – korkeana 
tai matalana – edistävät 
tavoitteen 
saavuttamista?

Mitkä piirteet haittaavat 
sitä?

Oivalluksia itsestä?

© S.Hiltunen / 7.4.2014

Temperamentteja:

 sinnikkyys

 häirittävyys

 kiitoksenkaipuu

 seurallisuus

 säännöllisyys

 itsesäätely

Persoonallisuudenpiirteitä:

 tunnollisuus

 itseohjautuvuus

Haave – unelma – toive – tavoite –
päämäärä

© S.Hiltunen/ 8..4.2016

 Miten sanat eroavat toisistaan?

 Ryhmitä itsellesi sen mukaan järjestykseen, 
miten todennäköisesti kukin sana kuvaa 
toteutumista

 Valitse yhdestä ryhmästä jokin mielessä oleva 
asia, jonka haluat toteutuvan

 Leikittele sillä asialla: ajattele sitä vuoroon 
haaveena, unelmana, toiveena, tavoitteena 
päämääränä…

 Mitä eroa?
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Motivointi – tavoitteet – kieli 

© S.Hiltunen/ 4.5.2014

 Tavoitteen näkeminen sielunsa silmin valmiina 
auttaa

 Millaisena näet tavoitteen – raskaana, vaikeana, 
paljon aikaa vievänä – muuta!

 Osiin jakaminen – osien tekeminen eri päivinä?

 Osaksi isompaa kivaa tehtävää

 Mitä teet? – Miksi teet sitä? – jatka, kunnes 
pääset isoon tavoitteeseen, tarkoitukseen, 
missioon

 Ajattelutavat 

Ajattelutavat ja niiden muuttaminen

© S.Hiltunen/ 4.5.2014

Rajoittavat sanat:

 Aina, en koskaan, ei kukaan, en minä ainakaan…

1. Kirjaa muistiin, mitä sinulla on tapana ajatella:

 kun jokin epäonnistuu, menee pieleen

 kun edessä on jokin vaivalloinen tai hankala tai työläs 
tavoite, tekeminen…

2. Pareittein:

 Muuta ajattelutapaa – pari kyselee, antaa ehdotuksia –
muistakaa leikkisä sävy 

 Ihanko aina, ihan joka kerta?

 Etkö varmasti koskaan, et ikinä, onko poikkeuksia?
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1. Mieti tavoite, johon pääsyyn tarvitset useampia 
voimavaroja, esim. 5

 Myös seuraava tilanne käy: 

 sinun on  vaikea kieltäytyä jostain houkutuksesta, 
siirtää mielihyvää

 jossa ei:n sanominen vaikeaa

2. Ekologiatarkistus: hyödyt/haitat itselle/muille

3. Mitkä voimavarat ovat – pari kirjaa ylös

4. Jokainen voimavara ankkuroidaan eri sormeen 
vuorotellen seuraavasti:

Ankkurien ketjutus

© S.Hiltunen/ 13.4.2016

4.1 Palauta mieleesi tilanne, jolloin sinulla on ollut tätä 
voimavaraa x.

4.2 Miltä silloin tuntui? Mitä näit, kuulit, tunsit?

4.3 Miltä tuntui kun sinulla oli tätä voimavaraa x.

4.4 Anna tunteen vahvistua (pari painaa ankkuria)

5. Jokaisen tilan ankkuroinnin jälkeen voimavaratila 
katkaistaan tässä ja nyt -ankkurilla:

 kysy yksinkertainen laskutehtävä

 kysy, mikä tai monesko päivä tänään on?

 kysy, paljonko kello on?

Ankkurien ketjutus

© S.Hiltunen/ 13.4.2016



13.4.2016

19

6. Ankkurin vahvistaminen:

 Sulje silmäsi ja seuraa mitä tapahtuu, kun pari 
koskettaa sormia vuorotellen, ensin hitaasti ja 
sanoo samalla voimavaran 

 Sitten nopeammin ja ilman ääntä

 Purista lopuksi kätesi nyrkkiin

7. Tässä ja nyt -ankkuri

8. Testaus – pari koskettaa yhtä sormea ja kysyy: 
mitä tulee tästä mieleesi?

9. Ankkurit ovat nyt käytössäsi aina, kun puristat 
kätesi nyrkkiin.

Ankkurien ketjutus

© S.Hiltunen/ 13.4.2016

© S.Hiltunen/ 7.4.2016

Piintyneen harmillisen tavan muuttaminen 
(Swish)
1. Valitse harmillinen tapa tai tilanne, jossa et pysty 

vastustamaan houkutusta

 esim. facebook vs. työtehtävä, ei:n sanominen

2. Laukaiseva mielikuva pienennetään:

 Mitä näet hetkeä ennen kuin alat toistaa tapaa?
 Anna mielikuvan pienentyä nopesti postimerkin kokoon
 Kuvittele valkokangas näkökenttäsi eteen (pari voi näyttää 

alasvetoliikkeen)
 Valkokangas nousee ja takana mielikuva on jälleen isona –

anna sen pienentyä nopeammin kuin äsken
 Valkokangas – nopeasti
 Toista sama kerran – pari 
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© S.Hiltunen/7.4.2016

Piintyneen harmillisen tavan muuttaminen 
(Swish)

3. Resurssimielikuvaa kasvatetaan:

 Kun harmillinen tapa ei toteudukaan: Mitä näet silloin? 
Mikä on toisin? Mitä voimavaroja tai voimautumisen 
tunnetta kuva sisältää?

 Kuvittele resurssimielikuva postimerkin kokoiseksi
 Anna mielikuvan kasvaa nopesti suureksi
 Valkokangas
 Valkokangas nousee ja takana mielikuva on jälleen pienenä 

– anna sen kasvaa, nyt nopeammin kuin äsken
 Valkokangas – nopeasti
 Toista sama kerran – pari 

© S.Hiltunen/ 7.4.2016

Piintyneen harmillisen tavan muuttaminen 
(Swish)

4. Swish – yhdistetään kuvat ja liike:

 Sijoita postimerkin kokoinen resurssimielikuva alkuperäisen 
laukaisevan mielikuvan nurkkaan tai keskelle

 Anna mielikuvien koon vaihtua nopeasti: resurssimielikuva 
kasvaa ja laukaiseva mielikuva pienenee

 Valkokangas
 Valkokangas nousee ja takana mielikuva on jälleen 

alkuperäinen yhdistetty mielikuva – anna kuvien koon 
vaihtua, nyt nopeammin kuin äsken

 Valkokangas – nopeasti
 Toista sama kerran – pari 
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© S.Hiltunen/ 4.5.2014

Piintyneen harmillisen tavan muuttaminen 
(Swish)

5. Testaus:

 Jutelkaa hetki niitä-näitä (ei harjoitukseen 
liittyviä asioita)

 Kuvittele nyt tilannetta, jossa ennen aloitit 
harmillisen tavan: mitä tapahtuu? 

Palautehampurilainen

© S.Hiltunen /13.4.2016

 Myönteiset yksityiskohdat 

 ”Ja sen lisäksi jos haluat 
tehdä ensi kerralla vielä 
paremmin, niin…” = pihvi 
ja höystöt = varsinainen 
palaute = mitä voin tehdä 
paremmin?

 ”Mutta kaiken 
kaikkiaan…” = 
myönteinen kokonaisarvio
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Harjoitus

Palautehampurilaisen soveltaminen:
2 hengen ryhmissä vuorotellen:
A kertoo jonkin taidon, jonka osaa jokseenkin hyvin, esim. piirtäminen, 

käsityöt, jonkin asian oppiminen, urheilulaji, esiintyminen tms.:
 A: 

– valitse jokin työ (esim. piirustus, käsityö, tehtävä, suoritus), joka ei onnistunut 
kovin hyvin

– kerro siitä B:lle – anna itsellesi palautetta ko. työstä näin jälkeenpäin 
hampurilaismallin mukaan

 B antaa palautetta A:lle tavasta, jolla hän kertoi asiasta:
– Muista hampurilaismalli!!
– Olivatko myönteiset yksityiskohdat mukana - riittävästi?
– Kielteisiä yksityiskohtia sopiva määrä suhteessa myönteisiin?
– Kokonaisarvio ok?

 A kuuntelee ja kiinnittää huomionsa omiin tuntemuksiinsa: miltä tuntuu
saada palautetta tällä tavalla?

© S.Hiltunen /13.4.2016

Kuka kritisoi?

 Kuka kritisoi – suhde sinuun?

– arvostatko kyseistä henkilöä?

– esimiessuhde tai vastaava?

– hyvä ystävä, perheenjäsen?

 Mitä erilaisia temperamenttipiirteitä 
hänessä ehkä on?

 Mikä on hänen sanomansa myönteinen 
tarkoitus? – Mihin hän pyrkii?

© S.Hiltunen /17.11.2010
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Mitä kritisoidaan?

 Mihin kritiikki 
kohdistuu?

 Miten
tunnekokemus 
muuttuu, jos 
taso muuttuu?

© S.Hiltunen /13.4.2016

 Identiteetti, 
minäkuva

 Kyvyt ja taidot

 Tekeminen, 
toiminta, 
käyttäytyminen

Kritiikin ulkoistaminen
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Katsele kritiikkitilannetta itsesi 
ulkopuolelta, kuin tv:stä tai 
elokuvissa tai lasin takaa

 Mitä sanottiin, miltä tuntui?

 Jos yhä tunnet tunteet, 
vahvista ulkopuolisuutta:

– lisää lasin paksuutta, pienennä 
tv:tä, valkokangasta, tms.
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Kritiikin ulkoistaminen

Mieti:
– Mikä mahtoi olla kritisoijan myönteinen tarkoitus?

– Oliko kritiikki varmasti tarkoitettu sinulle?
 ehkä hän oikeasti huusikin jollekulle muulle?

– Miten joku ystäväsi, viisas mies tms. suhtautuisi?

– Unohtuivatko myönteiset yksityiskohdat – lisää 
ne!

– Muuta viestiä siten, että sinun TEKEMISIÄ
kritisoidaan eikä sinun persoonaasi.

© S.Hiltunen /27.11.2010

Kritiikin ulkoistaminen

Tarkkaile ulkoisen minäsi (tv-minäsi) reaktiota:

– miten hän nyt reagoi?

– uudella äänensävyllä, eri sanoilla?

– vaikenemalla

– toteamalla rauhallisesti, että toinen on oikeassa

– lupaamalla toimia toisin vastaisuudessa

– sanomalla rauhallisesti, että et ole samaa mieltä, 
mutta sillä ei ole suurta merkitystä

© S.Hiltunen /17.11.2010
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Kritiikin ulkoistaminen

© S.Hiltunen /13.4.2016

Voimavaroja kummallekin tarvittaessa:

 Mieti, mitä voimavaraa silloinen minäsi tarvitsisi 
osatakseen ottaa palautteen vastaan vielä 
terveemmin, esim. rauhallisuutta

 Minkä väristä on rauhallisuus? – Anna värin levitä 
itsestäsi tv-ruutuun tai lasin taakse – sitä on 
runsaasti 

 Jos myös vastapuoli tarvitsee, jotain voimavaraa, 
anna sitä hänelle samalla tavalla

Kritiikin ulkoistaminen
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Tarkkaile vastapuolen muuttuneita reaktioita

– Muokkaa omaa suhtautumistasi lisää, jos on 
tarpeen

 Anna lopuksi ulkoisen minäsi sulautua osaksi 
itseäsi, tulevaksi voimavaraksi itsellesi 
(lasilevy sulaa, tv-minä astuu ulos kuvasta 
tms.)
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Lopuksi (kotimatkalle)

Mitä uutta opit tavoitteista ja 
niihin pääsemisestä, itsestäsi ja 
muista?

Tai palautteen antamisen ja 
vastaanottamisen vaikutuksista 
tavoitteeseen tai suunnitteluun?

- oivalluksia, uusia ideoita kotiin ja 
työhön…

© S.Hiltunen/ 7.4.2016

Tulevia koulutuksia Oulussa

pe 13.10. klo 14–18 ja la 14.10. 9–15

Mihin minä pystyn – minäkäsitykset ja niiden 
muuttaminen
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