
Uskomusten tutkimusta 
stereotypioista minäpystyvyyteen

� Sinikka Hiltunen
� FK (käännöstiede, 1992)

� tulkki ja kääntäjä (venäjä, saksa) v:sta 1975

� NLP-kouluttaja v:sta 1992, NLP Trainer (2000)

� Kognitiotieteen maisteri, 2008

� Väitösteema:  Konsekutiivitulkin eksperttiys: selitys 
muista poikkeaville muistitoiminnoille 

� Muistikoulutuksia v:sta 2002, 
temperamenttikoulutuksia v:sta 2006

Suomen NLP-yhdistys

9.11.2010

www.muistikuisti.fi

© S.Hiltunen/ 5.11.2010

Uskomusten tutkimusta 
stereotypioista minäpystyvyyteen
�� MitMitää uskomukset ovat?uskomukset ovat?

�� skeemat ja skriptitskeemat ja skriptit

�� Stereotypiat ovat skriptejStereotypiat ovat skriptejää
�� tutkimusta ja tunnistamistatutkimusta ja tunnistamista

�� UskomuksetUskomukset
�� ohjaavat havaintojaohjaavat havaintoja
�� ohjaavat ajatteluaohjaavat ajattelua
�� ovat itseovat itseääään vahvistavian vahvistavia
�� sissisääisesti totta isesti totta –– miksikmiksikäähhään?n?

�� irrationaaliset ajatukset ja irrationaaliset ajatukset ja 
sanonnatsanonnat

�� Uskomukset ja TIETOUskomukset ja TIETO
�� tieteellinen tietotieteellinen tieto
�� muuta tutkimustamuuta tutkimusta

�� Uskomukset ja taikauskoUskomukset ja taikausko
�� ydintiedon ydintiedon 

sekaantuminensekaantuminen
�� MinMinääpystyvyysuskomuksetpystyvyysuskomukset
�� Uskomukset ja Uskomukset ja 

persoonallisuuspersoonallisuus
�� varhainen kiintymissuhdevarhainen kiintymissuhde
�� minminään eheysn eheys

�� Uskomusten muuttuminen Uskomusten muuttuminen 
ja ja –– muuttaminenmuuttaminen
�� KerKeräättääään rajoittavia n rajoittavia 

uskomuksiauskomuksia
�� Muutetaan niitMuutetaan niitää

vastakohtien ja vastakohtien ja 
kinesiologian avullakinesiologian avulla
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Nyt postimyynnistä: Miehen korvikkeet:
♦ Kyllästynyt miehiin? Jospa tilaisit 

postimyynnistä miehenkorvikkeen:

VIERUSKAVERI
Valtava muhkea tyyny sänkyysi; 
luksusmallissa kuorsaus- ja 
tönimisominaisuus

KAUPPAKESKUSVALITIN
Kännykkään kytkettävä toiminto, joka ryhtyy 
päästelemään marisevia ääniä, jos viivyt 
liikkeessä yli 5 minuuttia.

Johdatusta aiheeseen- stereotypiat
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OSTOSHÄLYTIN
Luottokorttiin ohjelmoitava toiminto, joka saa kortin 
ulvomaan, jos kortilla yritetään maksaa lasten- tai 
naistenvaatteita, meikkejä tai muuta ruokaa kuin 
makkaraa. Hälytin pysyy hiljaa, kun sillä maksetaan 
porakonetta, työkaluja, autotarvikkeita, tietokoneen 
lisäherkkuja tai pornoa.

VISKIBASSOVISKIBASSO--VIESTIPALVELUVIESTIPALVELU
Palvelu, joka toimittaa kännykkääsi päivän mittaan 
viestejä:"En ehdi syömään" "Piipahdan poikien kanssa 
kaljalla" "Hae auto korjaamosta" "Sori en ehtinyt 
kauppaan" "Hae sinä lapset tarhasta" "Miksi kaikki 
sukkani ovat pyykissä" "Olet unohtanut silittää
paitani"... 
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Uskomukset - stereotypiat

�� Muista blondivitsit!Muista blondivitsit!



Harjoitus (ryhmässä keksii enemmän!):
Keksi stereotypioita, joita sinulla on:
♦ miehet, naiset, blondit, homot...
♦ romanit, somalit, venäläiset...
♦ työttömät, (entiset) vangit, pätkätyöläiset...
♦ papit, professorit, sekatyöläiset, tanssijat...

♦ HUOM! Stereotypioita ei tarvitse hävetä: 
♦ niitä on jokaisella
♦ niistä voi oppia oppia ☺☺☺☺☺☺☺☺

♦ tärkeää on tiedostaatiedostaa ne!!

� Rajoittavien uskomusten etsintää...
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Uskomukset - stereotypiat

� Muista vitsit, 
joita viljelet!

Mitä uskomukset ovat?

Uskomukset kuin Uskomukset kuin automaattiohjelmiaautomaattiohjelmia
� automatisoituu ja muuttuu tiedostamattomaksi

� toteutuu järjestyksessä, ei voi keskeyttää, ei muutu

� vrt. skeemat ja skriptit: 
� skripti - rahannosto automaatista

� stereotypiat ovat skriptejä!

� skeema on tapa luokitella, järjestää maailmaa: 
ravintolassa käynti
� sallii enemmän muuntelua, pysyy silti hyvin 

samanlaisena 

� yleistäminen - nopeuttaa päätöksiä – MUTTA...
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�� vrt. Metamalli: vrt. Metamalli: 
(yli)yleist(yli)yleistääminenminen



1.1. Skeemat  ja skriptit:Skeemat  ja skriptit:
♦ ihmiset käyttävät luonteenpiirteiden

kuvauksia tuntemattomiintuntemattomiin: 
♦ hän on epäluotettava

♦ MUTTA: tilannekuvauksia tuttuihintuttuihin: 
♦ siinä tilanteessa minäkin olisin sanonut valkean valheen

� stereotypiat ovat skriptejä!     �
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Uskomukset – tutkimusta I

2.2. 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... �
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Uskomukset – tutkimusta II



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

henkilö arvioitiin luonteeltaanluonteeltaan
mymyöönteisemmin nteisemmin kuin kielteisten kuvien 
jälkeen
♦ ei vaikuttanut ulkonäön arvioon, koska 

sen pystyi päättelemään kuvasta

© S.Hiltunen/ 5.11.2010

Uskomukset – tutkimusta II

Päättelyä:
� Tiedostamaton tapahtuma 

ennen arviota vaikutti arvioon 
ratkaisevasti
� yksi stereotypioiden ja 

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

© S.Hiltunen/ 5.11.2010

Uskomukset – tutkimusta II



• 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

© S.Hiltunen/ 5.11.2010

VertaaVertaa::
�� Diltsin Loogiset Diltsin Loogiset 

tasot: identiteetti tasot: identiteetti 
vs. kyvyt ja taidotvs. kyvyt ja taidot

�� Metamalli!Metamalli!

Uskomukset – tutkimusta III
3.3. Irrationaaliset Irrationaaliset 

ajatuksetajatukset:
(Lazarus,1991): 

♦ ”en usko sitä”, ”ei minulle 
tällaista voi tapahtua”, 

♦ ”se on mahdotonta (kaikille, 
minulle)”, ”en selviä siitä...”

♦ myös itseitseääään toteuttavian toteuttavia:
uskomus johtaa kuskomus johtaa kääyttyttääytymiseen, ytymiseen, 
joka toteuttaa sen!joka toteuttaa sen!
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Uskomus

Toiminnan 

seuraukset

Sisäinen 

ja ulkoinen 

toiminta

Uskomukset –itseään vahvistavia
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Uskomukset –itseään vahvistavia

© S.Hiltunen/ 5.11.2010

�Herkkä
loukkaantumaan –
(sensitiivinen 
temperamentti?)

�yrittää miellyttää
välttää kiistoja

�Käytetään hyväksi
�kiusaaminen?

�Vihainen, katkera



4.4. SanonnatSanonnat (Hardin & Ellis, 1993): 
Itku pitkästä ilosta...

� EIVÄT ole mielekkäitä, ja 
ihminen tiettietääää sen!

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

© S.Hiltunen/ 5.11.2010

Uskomukset – tutkimusta IV

Uskomukset - TOTTA SISSISÄÄISESTIISESTI

Uskomukset ja tosiasiat (faktat):
• Uskomukset ovat TOTTA TOTTA 

sissisääisestiisesti:
= ihminen kokee = tuntee, että ne 

ovat totta
� uskomuksista on vaikeaa luopua

SELITYS  ����
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Pihtipoimu 

Etuotsalohko (PFC) 

Basaaliganliot, 
tyvitumakkeet 

Talamus 

Hypotalamus 

Hippokampus 

Aivokaari 

Aivolisäke 

Amygdala 
Mantelitumake 

Uskomukset - TOTTATOTTA SISSISÄÄISESTIISESTI

Uskomukset - TOTTATOTTA SISSISÄÄISESTIISESTI

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

� hyökkää
� pakene (jähmettyminen eräs pakenemisen muoto)

� Normaalisti otsalohko (OFC – orbito-frontal 
cortex) valvoo ja ohjaa toimintaavalvoo ja ohjaa toimintaa

�� TiukassaTiukassa paikassa (pelkotila, jännitys..):
� valvonta höllentyy – alemmat kerrokset 

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 



Harjoitus (ryhmässä keksii enemmän!):
1. Keksi sanontojasanontoja, joista haluat 

luopua, joiden koet rajoittavan 
elämääsi...
♦ Kel’ onni on, se onnen kätkeköön!

2. Muut keksivät vastakohtia vastakohtia –– parempiaparempia
sanontoja tilalle

3. Tunnustele mielessäsi, voitko hyväksyä
uuden sanonnan (=uskomuksen) 
omaksesi...

� Rajoittavien uskomusten etsintää...

© S.Hiltunen/ 5.11.2010

Uskomukset - sanonnat

FAKTAT JA TIETOFAKTAT JA TIETO
5. 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!

© S.Hiltunen/ 5.11.2010

Uskomukset – tutkimusta V



Tieto on Tieto on hyvin perusteltu uskomushyvin perusteltu uskomus

= = tieteellisen ajatteluntieteellisen ajattelun perustaperusta

�� MUTTAMUTTA: tieteellinen ajattelu : tieteellinen ajattelu ei oleei ole
evolutiivisesti adaptiivista evolutiivisesti adaptiivista (Jussi Viitala, 2010) (Jussi Viitala, 2010) ––
OMAN suvun, heimon, kansakunnan ETU 
ihmiselle yhä kaikkein tärkein!!!

o esimerkkinä ilmastonmuutoksesta kuullut 
johtavien poliitikkojen kannanotot: 
”(vastustavat toimenpiteet ovat 
Yhdysvaltojen, Kiinan, Venäjän, Intian, 
Ranskan...)...KANSALLISEN EDUN VASTAISIA”

� Tieteellistä ajattelua on koko ajan
pidettävä yllä (itse)koulutuksen avulla

© S.Hiltunen/ 11.11.2010

Uskomukset – tutkimusta V

FAKTAT JA TIETOFAKTAT JA TIETO

6.6. FilosofiaFilosofia: kaikki ajatukset 
(propositiot) ovat 
uskomuksia: 
♦ Ulkona sataa = uskon, että

sataa
♦ Tärkeää: totuusarvo

Uskomukset – tutkimusta VI

© S.Hiltunen/ 5.11.2010



7.7. Uskomukset ja taikauskoUskomukset ja taikausko ((MarjaanaMarjaana

Lindeman):Lindeman):

♦ Ydintiedon sekaantuminen: sekaantuminen: intuitiivinen ja ja 
analyyttinen ajattelu:ajattelu:

♦♦ lapsetlapset eiveiväät osaa tehdt osaa tehdää eroa esim. elollisen ja eroa esim. elollisen ja 
elottoman velottoman väälilllillää: kivet voivat liikkua/ajatella, niill: kivet voivat liikkua/ajatella, niillää
on tunteita jne.on tunteita jne.

♦♦ osalleosalle aikuisista taikuisista täämmää jjääää ikikääään kuin n kuin ””ppäääällelle””: : 

� analyyttista ajatteluaanalyyttista ajattelua EI KEI KÄÄYTETYTETÄÄ silloin kuin silloin kuin pitpitääisiisi

♦♦ EI OLEEI OLE riippuvainen koulutustasosta tms. riippuvainen koulutustasosta tms. 
ESIMERKKI ESIMERKKI ��������

Uskomukset – tutkimusta VII

© S.Hiltunen/ 5.11.2010

Uskomukset – tutkimusta VII

7.7. Ydintiedon sekaantuminenYdintiedon sekaantuminen
ESIMERKKIESIMERKKI, , kysely (Lindeman ym. 

2009):
♦ 1930 suomal. opiskelijaa, 18-67 v, 

keski-ikä 25-26 v (532 miestä)

♦ Ovatko väittämät kirjaimellisesti
totta? Esim.:
♦ Kivet elävät metsässä.
♦ Kivet palelevat.
♦ Maa kaipaa vettä. 
♦ Kukat kaipaavat valoa.
♦ Puut tuntevat tuulen.
♦ Koti tuntee asukkaansa. Koti 

kaipaa ihmisiä.
♦ Mieli koskettaa toista.
♦ yms.

© S.Hiltunen/ 5.11.2010

Tulokset: Tulokset: kirjaimellisesti totenakirjaimellisesti totena piti:piti:
�� ½½ osanottajista vosanottajista vääh. 4 vh. 4 vääittittäämmääää
�� ¼¼ osanottajista 8osanottajista 8--30 v30 vääittittäämmääää
�� tekniikan, psykologian ja filosofian tekniikan, psykologian ja filosofian 

opiskelijat vopiskelijat väähitenhiten



8.8. MinMinääpystyvyysuskomuksetpystyvyysuskomukset ((Bandura, 
1963,1986,1999)::

a.a. Omat kokemuksetOmat kokemukset: : mihin pystyymihin pystyy ja mitkä ovat 
omat heikkoudetheikkoudet -- TTÄÄRKEIN!RKEIN!

b.b. Vertailu muihinVertailu muihin: muiden onnist./epäonn.
♦ nk. attribuointi: mistmistää johtui?johtui?

c.c. Sosiaalinen tukiSosiaalinen tuki: muiden kannustus/haukut
d.d. Tunnereaktion herTunnereaktion herääääminenminen: ENNENENNEN tilannetta –

ennakko-odotukset 
ESIMERKKI ESIMERKKI ��������

Uskomukset – tutkimusta VIII

© S.Hiltunen/ 5.11.2010

VertaaVertaa -- erottelutyylit:erottelutyylit:
�� Metamalli Metamalli –– aina, kaikki...aina, kaikki...

��sissisääinen/ulkoinen palauteinen/ulkoinen palaute

Uskomukset – tutkimusta VIII

© S.Hiltunen/ 5.11.2010

♦♦ MinMinääpystyvyysuskomuksetpystyvyysuskomukset (self-efficacy 
beliefs):
♦♦ vaikuttavatvaikuttavat: ajatteluun, motivaatioon, 

suoritukseen, tunnetilan heräämiseen, 
käytökseen...

♦♦ ttäärkeitrkeitää, kun pyrkii tavoitteeseenpyrkii tavoitteeseen, panostaa 
siihen, omistautuu sille – itseään toteuttava 
uskomus EDUKSI!EDUKSI!

♦ uskomusten synnystsynnystää – mallioppiminen
♦ lapset tarkkailevat vanhempien reaktioita

♦ lyhyt havaintojakso riittää – vaikutus silti vaikutus silti 
pitkpitkääkestoinen!!kestoinen!!

ESIMERKKI �



9.9. MinMinääpystyvyyspystyvyys::

ESIMERKKI ESIMERKKI koe (Diven, 1937):
♦ kh:ille lueteltiin sanoja samalla, 

kun ihon sähkönjohtavuutta 
mitattiin (GSR)

♦ annettiin heikko sähköisku sanan 
”lato” kohdalla (barn) �

Uskomukset – tutkimusta IX
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ESIMERKKI: ESIMERKKI: Divenin koe (1937) :
� GSR:ssä näkyi jännityksen kohoaminen:

♦ jo edellisen sanan kohdalla ennen 
seuraavaa lato-sanaa

♦ lato-sanan jälkeen
♦ KAIKKIEN maaseutuun liittyvien sanojen 

kohdalla: lehmä, cowboy, pelto...

♦♦ VAIKKAVAIKKA kh ei tiedostanutei tiedostanut, että sähköisku 
tuli nimenomaan lato-sanan kohdalla

Uskomukset – tutkimusta IX

© S.Hiltunen/ 5.11.2010



Päättelyä:
� tunnereaktiot siis leviävät

sekä ajassa että
merkitysavaruudessa

� evolutiivisesti tarpeellista: 
nopeat reaktiot –
johtopäätökset – oppiminen

� MUTTA: haittoja?

Uskomukset – tutkimusta IX
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VertaaVertaa::
�� Metamalli!Metamalli!

Uskomukset - TOTTA SISSISÄÄISESTIISESTI

MerkitystihentymMerkitystihentymäät t – tunteen voimakkuus
kertoo:

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

TEHTTEHTÄÄVVÄÄ �

© S.Hiltunen/ 5.11.2010



Uskomukset - TOTTA SISSISÄÄISESTIISESTI

MerkitystihentymMerkitystihentymäät  t  -- HARJOITUS:HARJOITUS:

� Palauta mieleesi jokin kielteinen
tunnekokemus, joka on jäänyt mieleesi

� Mieti, mikmikää oli poli päääällimmllimmääisinisin tunteesi:
� kiukku, harmistus, viha, hämmennys, 

ärsyyntyminen...
� Muodosta lause: Minua 

kiukuttaa/ärsyttää, koska...
� täydennä lausetta niin monella jatkolla, 

kuin tulee mieleen © S.Hiltunen/ 5.11.2010

� Rajoittavien uskomusten etsintää...

10.10. Varhainen kiintymyssuhde Varhainen kiintymyssuhde 
(Bowlby & Ainsworth, 1967):

� turvallinen (secure)
� turvaton-vastusteleva (insecure-resistant) –�

huolestunut, ristiriitainen
� turvaton-välttelevä (insecure-avoidant) �

vihamielinen, tahallaan välinpitämätön
� toimii (pari)suhteen mallina aikuisuudessa –

uskomukset ja odotukset itsestä ja muista
� malli yleistetty/sisäistetty, ei-tietoinen

� vaikuttaa persoonallisuuden kehittymiseen koko 
elämän ajan

� ei muutu,  vaikka tapaa ihmisiä, jotka 
kohtelevat eri tavoin

Uskomukset – tutkimusta X

© S.Hiltunen/ 5.11.2010



11.11. Persoonallisuuden kehitys Persoonallisuuden kehitys 
� Higgins, 1990, 1996:
� persoona koostuu osaksi tietotieto-- ja uskomusjja uskomusjäärjestelmistrjestelmistää:

� persoonaan ja tilanteeseen liittyvät tekijät ovat yhdessä
aktiivisen uskomusjärjestelmän osia

� Bandura:
�� minuusminuus--jjäärjestelmrjestelmää (self-system) -- persoonallisuuden ydinpersoonallisuuden ydin:

� kyky käyttää symboleita
� kyky hankkia tietoa ja taitoja (havainnot ja mallinnus)
� kyky ennakoida
� itsesäätelykyky – minäpystyvyys
� kyky itsereflektointiin

Uskomukset – tutkimusta XI

© S.Hiltunen/ 5.11.2010

12.12.OmaelOmaeläämmääkerrallinen minkerrallinen minää
((Marja Saarenheimo):Marja Saarenheimo):
�� syntyy syntyy minminääjohtoisesti:johtoisesti:
�� omat omat tavoitteet ja intressit tavoitteet ja intressit 

ohjaavatohjaavat sitsitää, , millaisinamillaisina asiat asiat 
muistetaanmuistetaan

�� hyvin altishyvin altis muutoksille muutoksille 
muisteluhetkellmuisteluhetkellää

jatkuu jatkuu ��������

Uskomukset – tutkimusta XII

© S.Hiltunen/ 9.11.2010



12.12.Uskomukset itsestUskomukset itsestää (self-
knowledge; Marja Saarenheimo):

�� yleisen tasonyleisen tason tiivistelmitiivistelmiää –– eiveiväät t 
yksittyksittääisten muistojen kokoelmaisten muistojen kokoelma
�� koska koska itsen skeematitsen skeemat voivat svoivat sääilyilyää, , 

vaikka episodinen muisti olisi vaikka episodinen muisti olisi 
vaurioitunut muistisairauden vaurioitunut muistisairauden 
seurauksenaseurauksena

�� itsen skeemat itsen skeemat –– jatkuu jatkuu ��������

Uskomukset – tutkimusta XII
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12.12.Itsen skeemat (Marja Itsen skeemat (Marja 
Saarenheimo):Saarenheimo):

�� = ydinuskomuksia = ydinuskomuksia –– toimivat toimivat 
tulkinnan perustana, kaavanatulkinnan perustana, kaavana::
�� ””joko minjoko minää taas olen ttaas olen täässssää tilanteessatilanteessa””

–– skeema ohjannut kskeema ohjannut kääyttyttääytymistytymistää!!

�� LLäänsimaissa:nsimaissa: minminää koetaan koetaan projektina:projektina:
minuus kehittyy ja sitminuus kehittyy ja sitää voidaan ja pitvoidaan ja pitääää
kehittkehittääää koko elkoko eläämmään ajann ajan

Vrt. DiltsVrt. Dilts: Identiteettitaso!: Identiteettitaso!

Uskomukset – tutkimusta XII

© S.Hiltunen/ 9.11.2010

jatkuu jatkuu ��������



12.12.MinMinään eheys n eheys –– pysyvyys ajassa ja pysyvyys ajassa ja 
tilassa tilassa (Markus, 1977):

�� itsen skeemat itsen skeemat – kognitiivisia yleistyksiä
itsestä:
� riippuvainen muista vs. 

riippumaton muista
� Ne, joilla oli riippumattomuuden skeemariippumattomuuden skeema:

� prosessoivat aiheeseen liittyvää
olennaista tietoa nopeamminnopeammin

� pystyivät vastustamaanvastustamaan skeemaan 
sopimatonta tietoa

� pystyivät kuvaamaan kuvaamaan skeemaansa

Uskomukset – tutkimusta XII
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vrt. temperamentti: vrt. temperamentti: 

matalamatala--korkeakorkea

Rajoittavia/hankalia uskomuksiaRajoittavia/hankalia uskomuksia
� Käytän sähköpostia ja tekstareita (ympäristö)
� En soita puhelimella, jos ei ole pakko! (toiminta, 

teot)
� Minulla on taito olla soittamatta! Minun ei tarvitse 

soittaa! (kyvyt ja taidot)
� On arvokasta olla soittamatta. (arvot)
� Seurallisuuteni on matala – viihdyn mainiosti 

yksin. (identiteetti, persoonallisuus)
� Olen järjestänyt elämäni niin, että soittaminen on 

harvoin pakollista (osallisuus, henkisyys)

Uskomusten hierarkiaa, Dilts
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RyhmissRyhmissää, harjoitus:, harjoitus:
�� SelvitSelvitää oman uskomuksesi oman uskomuksesi 

hierarkiaa:hierarkiaa:
�� Mieti jokin toiminto, Mieti jokin toiminto, 

joka joskus tuottaa joka joskus tuottaa 
hankaluuksiahankaluuksia

�� KKääy sen kanssa ly sen kanssa lääpi koko pi koko 
hierarkia ja keksi siihen hierarkia ja keksi siihen 
liittyvliittyväät uskomukset t uskomukset ––
ryhmryhmää auttaa.auttaa.

Uskomusten hierarkiaa, Dilts
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� Rajoittavien uskomusten etsintää...

� Ympäristö
� toiminta, teot
� kyvyt ja taidot
� Arvot
� identiteetti, 

persoonallisuus
� osallisuus, 

henkisyys

1. Usein itsestään:
� Mieti itseäsi 6 v, 16 v, nykyisenä

itsenäsi: MITEN uskomuksesi ovat 
muuttuneet?

� esimerkki: Laihia vs. Hölmölä -
joulupukki

2. Mitä tunteitatunteita on läsnä, kun vanha 
uskomus lähtee muuttumaan?

Uskomukset – muuttuvat...
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13.13.Kognitiivinen dissonanssi Kognitiivinen dissonanssi (Festinger, 
1956):

� ristiriidan välttäminen – minän eheyden 
säilyttäminen johtaa selittelyihin ja/tai 
käytöksen muuttamiseen:
� verovilpin paheksunta � tekee itse �

vähentää paheksuntaansa
� halu mukautua ryhmään
� tarve selittää omia valintoja jälkeen päin

� ihmiset vaihtavat kantaansa/puoluetta, 
kun saavat vähemmän rahaa (F.,1965)
� pidämme asioista, joista olemme kärsineet!

Uskomukset – tutkimusta XIII
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1. Uskomusten vastakohdatvastakohdat:

� Mikä on uskomuksesi vastakohta?
� Olen huono matikassa. - etevä

� Olen ujo. - reipas

� Minkä vväärinen vastakohtarinen vastakohta on:
� Minkä väristä on etevyys?

� Minkä väristä on reippaus?

� Mitä sinulle tulee mieleensinulle tulee mieleen, kun ajattelet uskomustasi?
� Anna kyseisen värin levitä mielikuvaasi sopivalla tavalla

� Tarkkaile, miten rajoittava uskomus muuttuu: Miltä nyt 
tuntuu: Onko entinen uskomus yhä TOTTA?

Uskomukset – muuttuvat...
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Voi myVoi myöös kysys kysyää: Mik: Mikää
ääääni liittyy...?ni liittyy...?



2. Uskomusten muuttaminen kinesiologian avulla:

Vaiheet: 

I. Vastustustavan voiman testaus: Kuinka vahva on voima, kun 
lujasti uskoo johonkin?

II. Ristikkäisasennon testaus: Kumpi käsi ja jalka päällä?

III. Uskomusten vertailu: Käden vastustusvoiman avulla

IV. Uskomuksen muuttaminen: 

� Istut jalat ja kädet ristikkäin

� Pari puristaa päätä otsan ja takaraivon kohdalta (voima 
sopiva!) samalla, kun ajattelet ja toistat ääneen uutta 
uskomustasi.

V. Uuden uskomuksen testaus käden vastustavan voiman avulla

Uskomukset – muuttuvat...
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Parempi kuin muut vs. 
huonompi kuin muut 
(BTA vs. WTA):

♦ Moore, 2006: 
kkääsitykset omista sitykset omista 
taidoistataidoista riippuvat 
siitä tiedosta, mitä on 
tarjolla omista ja 
muiden taidoista
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Uskomukset – tutkimusta XIV
�� Hiltunen Sinikka (2009):Hiltunen Sinikka (2009):
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