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Mielenterveyskuntoutujia yhdistäviä pulmia
• Tavallisissa mielenterveyshäiriöissä kielteiset ajatusmallit ja
välttämiskäyttäytyminen vaikeuttavat osa-työkykyisenäkään
jatkamista.
• Harvoin puhtaita yhden diagnoosin sairauksia ja
ahdistuskomponentti liittyy useimpiin häiriöihin ja uhkaa
työkykyä.
• MT –kuntoutuksen tulisi olla aivojen fysioterapiaa.
Vahvistetaan otsalohkon funktioiden toimintaa niin, ettei
ihminen jäisi vallan mantelitumakkeen varaan ärsykkeiden
ohjaamaksi. Alakierto vs yläkierto

Mielentaidot Leena Tarkiainen / KS
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Miten elämästä tulee kuormittavaa?
• Välttämällä laaja-alaisesti kaikkia stressiin
liittyviä ajatuksia ja tunteita
• Sulautumalla stressiajatuksiin
• Sulkeutumalla nykyhetken kokemuksilta
• Vieraantumalla omista elämän arvoista
• Määrittelemällä oma minuus sisältöjen
kautta

Lähde: Laakso J. (2016) |LT /Mielentaidot | ©Kuntoutussäätiö 2015
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Viitekehys ja menetelmät evidence-based
•

Ratkaisu- ja voimavarakeskeistä tulevaisuuteen
suuntautunut lähestymistapa

•

Kognitiivisiin menetelmiin perustuvaa työskentelyä:
Tietoisuustaidot (MBCT), Myötätuntosuuntainen- (CPT) ja
hyväksymis- ja omistautumisterapia(ACT), sekä Metakognitiivinen
terapia (MCT)

•

Erilaisia luovuuteen aktivoivia ja ryhmäprosessia tukevia
toiminnallisia menetelmiä ja mielikuvatyöskentelyä,
jotka mahdollistavat iloa ja mielihyvää tuottavien
kokemusten syntymisen, taide- ja musiikkiterapian
sovelluksia

•

Interpersoonallisen terapian (ITP) hyödyntäminen
nykyhetken sosiaalisen verkoston aktiivisessa
työstämisessä

Mielentaidot / Leena Tarkiainen / KS

|8.6.18

| ©Kuntoutussäätiö 2015

Sivu 5

Tunnistetaan ajatusten, tunteiden, kehollisten
reaktioiden ja toiminnan välinen yhteys ja opetellaan
löytämään exit negatiivisen ketjun noidankehästä

Mielentaidot / Leena Tarkiainen / KS
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Pelko ja ahdistus
•
•

Pelko -tunne, joka viestittää uhkaavasta vaarasta.
Ahdistus –pelkoreaktio, viriää tyypillisesti myös ilman vaaraa kuin palovaroitin,
joka pamahtaa päälle leipiä paahdettaessa
- viriää usein ahdistavista ajatuksista tai tilanteeseen liittyvästä tulkinnasta.
- fysiologinen ylivireystila ruokkii huolestumista ja pitää yllä negatiivista kehää

Muutostoiveena ikävät fyysiset tuntemukset ja tunnetila.
Ajatukset, tunteet, keholliset reaktiot ja oma toiminta vaikuttavat kaikki toisiinsa.
Muutos jossain vaikuttaa välillisesti myös toisiin.
Mitä useampaan komponenttiin vaikutetaan sen todennäköisemmäksi muutos tulee.

Mielentaidot Leena Tarkiainen / KS
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Sisäisiä ongelmia ei voi ratkoa kuin ulkoisia
• Usein mielemme alkaa ratkoa sisäisiä ongelmia (ajatuksia,
tunteita, mielikuvia, muistoja) kuten ulkoisia ts.
kontrolloiden, analysoiden, ratkoen ts. yrittämällä päästä
ongelmasta (kiusallisesta tunteesta tai ajatuksesta) eroon.

• Tunteiden, tuntemusten kontrollointi yleensä vaan kiihdyttää
reaktioita. Taistelua biologiaa vastaan on vaikea voittaa.
Pyrkimyksenä on neutraali monitorointi yhdistettynä
havaitun kokemuksen hyväksyminen sellaisenaan,
arvostelematta, tuomitsematta.

Mielentaidot / Leena Tarkiainen/ KS
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Haitalliset tulkintamallit
• 1) ”Kaikki-tai-ei-mitään” –ajattelu estää meitä näkemästä vivahteita
• 2) Väärät yleistykset aiheuttaa ennakkoluuloja
• 3) ”Aivoluteilu” l. mind reading johtaa mielivaltaiseen päättelyyn
• 4) Suurentelu tekee pienistä vastoinkäymisistä suuria hankaluuksia
• 5) Katastrofiajattelun avulla ennakoidaan mahd. huonoja seuraamuksia
• 6) Henkilökohtaistaminen liittää toisen käyttäytymisen itseen

• 7) Imperatiivit: pitäisi ja täytyy l. toiselle tai itselle asetetut pakot
• 8) Leimaaminen, usein epäonnistumisen jälkeen seuraus mustavalkoajattelusta
• 9) Tunteenomainen päättely saa uskomaan asiaan siksi, että se ”tuntuu oikealta”
• 10) Valikoiva havaitseminen l. keskityt yhteen kielteiseen yksityiskohtaan
• 11) Myönteisen poissulkeminen, positiiviset asiat sattumia negatiiviset totuuksia

Mielentaidot / Leena Tarkiainen

| 5 June 2018

| ©Kuntoutussäätiö 2015

Sivu 9

Vaihtoehtoinen tapa suhtautua omiin ajatuksiin
Millä auttaa ihmistä huomaamaan, että mieli tuottaa välillä roskapostia?
• Ajatusvääristymien tunnistaminen Esim. apukysymyksistä: Onko tämä faktaa
vai pelonsekaista fiktiota? Olisiko vaihtoehtoiselle näkemykselle evidenssiä? Mitä
tämä ajatus tekee hyvinvoinnilleni? Mikä olisi pahinta mitä voisi tapahtua? Miten
paha se olisi? Voisinko selviytyä siitä jotenkin, miten? Miten voisin rohkaista
itseäni kohtaaman elämän sellaisena kuin se tulee?

• Tarkkailijapositio (tietoisuustaito), monitorointi kauhistelun sijaan

• Ajatusten kyseenalaistaminen (kognitiivinen työskentelyote)
• Ajatusten eriyttäminen ja hyväksyminen (ACT)
• Näkökulman vaihdos, roolinvaihdon avulla (toiminnalliset menetelmät)
Mielentaidot Leena Tarkiainen / KS | 5 June 2018
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Ajatuksiin vaikuttamiseen harjoituksia
• Välityöskentelyn tehtävät tulevat helpoimmin tehdyksi kun
niiden tekeminen on aloitettu kuntoutusistunnossa.
• Ajatuspäiväkirjan täyttäminen (kognitiivinen perusmalli: ajatukset
tunteet, käyttäytyminen, mahdollisesti johtopäätökset)
• Kyseenalaistaminen vs. eriyttäminen
• Kuin lehdet virrassa-harjoitus(https://oivamieli.fi/dashboard.php )
• Youtube: Kutsumaton vieras (unwelcomed party
guest)https://www.youtube.com/watch?v=VYht-guymF4 tai
matkustajat bussissa (pasengers on a bus)
https://www.youtube.com/watch?v=Z29ptSuoWRc tai suomeksi
https://www.youtube.com/watch?v=v9zchBIA6-s

Mielentaidot Leena Tarkiainen / KS
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Miten tunnesäätelyä voi oppia
•
•
•
•
•

Tunnistaminen
Tarkkailijapositio
Sanoittaminen
Ymmärtäminen, tunteet ovat adekvaatteja ja adaptiivisia
Hyväksyminen, arvostelematta ja tuomitsematta, ei ainakaan
taistella vastaan ja pahenneta vointia
• Tunteet palautteen roolissa, mitä tämä minusta ja
tilanteestani kertoo?
• Siis kohdataan, sallitaan l. lopetetaan taistelu,

tutkitaan ja päästetään inhottavista irti.

Mielentaidot / L T | ©Kuntoutussäätiö 2015
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Tunneharjoittelua
• Youtube: Kutsumaton vieras tai matkustajat bussissa käyvät myös
esimerkeiksi tunnetyöskentelyyn. Kutsumattomasta vieraasta on myös
Juhani Laakson kertomusversio. Köydenveto hirviön kanssa löytyy
esim.Pietikäiseltä: https://www.youtube.com/watch?v=iEFIQ7Mknrk
Tietoisuustaitoharjoituksia: https://oivamieli.fi/dashboard.php,
Pietikäisen www.joustavamieli.com, Youtubesta löytyy myös esim. Mari
Rauhalan Lyhyt istumameditaation
• Usein parhaiten toimivat oman ohjaajan harjoitukset, joita kuntoutuja
itse äänittää.
• Tunnepäiväkirja (Kirjaa sarakkeeseen myös laukaiseva tekijä, voimakkuus
1-10, miten ja missä osassa kehoasi tunne tuntui ja miten tunteeseen
suhtauduit) Tunne ja fysiologinen vastine
Maanantai Tiistai jne.
- Suru, ilo jne. (yksi tunne per sarake)
- Tunteet voi listata kuntoutujan kanssa tai miettiä valmiiksi

Mielentaidot Leena Tarkiainen / KS
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Tapoja vaikuttaa kehon reaktioihin
•
•
•
•

Varsinkin stressissä ja paniikissa keholliset oireet korostuvat
Havainnointi
Hyväksyminen
Itsensä rauhoittaminen erityisesti hengitys- ja
rentoutusharjoitukset

- Opetan kuntoutujille usein sovelletun rentoutuksen, jossa perustan luo
progressiivinen harjoitus 20min., sitten lyhytrentoutus 7min. Ja
vihjerentoutus 2min. Olen saanut erittäin hyvää palautetta avusta
paniikkikohtausten, ahdistuneisuuden, univaikeuksien ja kivun kanssa
kamppailevilta.

-Jos kuntoutuja käyttää netistä löytämiään harjoituksia, liittyivätpä ne
sitten rentoutustekniikkaan tai tietoisuustaitoihin, kannattaa valita yksi
itsellesi sopiva ja kuunnella sitten sitä samaa pari kolme viikkoa. Vasta
siten voi saada selville ko. harjoituksen vaikutukset.
Mielentaidot Leena Tarkiainen / KS
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Oma toiminta hyvinvointia tukemaan
•

Toimintapyrkimysten havainnointi

•

Vaihtoehtoisten toimintatapojen harjoittelu

•

Altistaminen
- Välttämiskäyttäytyminen toimii herkistymisprosessina, jonka kautta pelokkuus
kasvaa. Ahdistuneisuuden vähentämiseksi opittava purkamaan pelkoihin
liittyvää välttämiskäyttäytymistä. Pitää myös oppia olemaan omalla
käyttäytymisellä vahvistamasta ahdistuneisuuden noidankehää.

•

Opetellaan toimimaan sitä kohti mitä itse pitää tärkeänä myös hankalien
ajatusten ja tunteiden kanssa ja niistä huolimatta.

•

Pienin mahdollinen havaittavissa oleva muutos.

•

Pomodoro –tekniikka auttaa prokrastinaatiossa ja optimoi aivojen työskentelyn
tehokkuutta

Mielentaidot Leena Tarkiainen / KS
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Resilienssi

Mielentaidot Leena Tarkiainen / KS

| 5 June 2018

| ©Kuntoutussäätiö 2015

Sivu 16

RESILIENSSI, mielen palautuvuus
• on se varanto tulevien takaiskujen varalle, joka auttaa

selviämään elämän vääjäämättä tarjoamista
vastoinkäymisistä. Harjoitettuna mieli pystyy rakentamaan
uutta levollisempaa suhdetta, positiivista adaptaatiota, kaikkiin
häiriötä tuottaviin tekijöihin.
•
•
•

Wangnild, G. (2014) True resilience. New Jersey: Cape House
www.resiliencescale.com
Tilaisuudessa jaettavan resilienssikyselyn pisteytyksineen on kääntänyt Juhani Laakso

•

Ko. kyselyssä tärkeämpää kuin pisteet on valaista mistä resilienssissä on kyse ja mitä siitä on
hyötyä. Purun yhteydessä kannattaa aina käydä läpi:
1) Mihin alueisiin kuntoutuja on tyytyväinen. Kukin valitsee pari kohtaa, joista toinen on sellainen,
jonka hän on elämän saatossa oppinut, vaikkei se olisi vielä edes hyvällä tasollakaan. On myös
mielenkiintoista kuulla miten hän on ko. asiaa opetellut.
2) Minkä kohdan vahvistamisesta hän arvelee itselleen olevan erityistä hyötyä tai iloa nykyisessä
elämäntilanteessaan? Miten hän voisi lähteä sitä harjaannuttamaan tällä viikolla? Mikä olisi pienin
havaittavissa oleva muutos toivottuun suuntaan?

•
•

Mielentaidot Leena Tarkiainen / KS
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Suhtautumisen muutoksen tukeminen
”Eivät asiat sinällään ihmistä muserra vaan se tapa
jolla hän niihin suhtautuu” Epiktetos
Kehoon, fysiologiaan
• Neutraali havainnointi
• Meneillään olevaan, tässä ja
nyt -hetkeen palautuminen
• Kehon ankkurit
• Hengitys ja siihen
vaikuttaminen

Mielentaidot Leena Tarkiainen / 8.6.18 KS

Itseen
• Itsemyötätunto
• Assertiivisuus – miten pidän
puoleni jämäkästi muita
murjomatta
• Uteliaan kiinnostunut
suhtautuminen
• Vastoinkäymiset
mentaaliharjoituksina
• Rakasta muita niin kuin
itseäsi

NELIKENTTÄ Psykologisen joustavuuden malli (K.Polk, 2011)
/Arto Pietikäinen, 2016 www.joustavamieli.com
Mitä sisäiset esteesi (koukut) saattavat saada
sinut tekemään?

Mitä tekoja sinut voidaan nähdä tekevän, kun
liikut kohti sinulle tärkeää?

ULKOINEN, HAVAITTAVA TOIMINTA

POIS
Mitä sisäisiä, psykologisia esteitä (koukkuja)
kohtaat (ajatuksia tunteita), kun liikut kohti
sinulle tärkeää?

KOHTI
Kuka ja mikä ja on sinulle tärkeää (arvot)?

SISÄINEN KOKEMUS

Mielentaidot Leena Tarkiainen / KS
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Kohti omannäköistä arvokasta elämää
• Ihminen pyrkii poispäin siitä, mitä ei halua tuntea ts. välttää kipua,
mikä puolestaan voi samalla olla poispäin itselle tärkeistä asioista.

• Tätä voi konkretisoida fläpille, keskustellen tai esim. nelikenttänä
mallintaen (https://www.youtube.com/watch?v=l7q4l-5e55E Pietikäinen)
• - Tärkeät asiat (arvoina, tavoitteina): Kuka ja mikä on minulle tärkeää?
Ko. kysymyksen kautta arvoja on helpompi lähestyä
• - Mitä esteitä kohtaat, kun kuljet kohti sinulle tärkeää (ajatukset, tunteet,
tuntemukset, muistot, mielikuvat)
• - Selviytymiskeinot – (psykologiset esteet): mitä teet päästäksesi pois
siitä, mitä et halua ajatella, tuntea – mitä em. saavat sinut tekemään
• - Selviytymiskeinot + Mitä teet liikkuaksesi kohti sitä mikä on sinulle
tärkeää
• Hyväksyminen ja muuttaminen yhtä aikaa – hyväksyminen aktiivisena
toimintana
• Youtube: matkustajat bussissa, nelikenttä (3 eri versiota, löytyvät yo.
linkin kautta)
Mielentaidot Leena Tarkiainen / KS
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Arvotyöskentelyä
• Millaisia elementtejä oma arvopohjainen elämä
sisältää. Millaisista asioista sinun hyvä elämäsi
koostuu? Asioita, jotka tuovat mielekkyyttä ja arvoa
elämääsi. Asioita, joiden eteen olet valmis
ponnistelemaan. Asioita, jotka tuovat mielihyvää ja
iloa elämääsi ja tekevät elämästäsi elämisen
arvoisen.
• Liitteissä Nyyti ry:n chatkeskustelun ohjaukseen
modifioimani harjoitus.

Mielentaidot Leena Tarkiainen / KS
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Myötätunnon kehittäminen lisää psyykkistä joustavuutta
• Resilienssiä voi vahvistaa kehittämällä taitoja neljällä
alueella: myötätuntoinen tarkkaavuus, myötätuntoiset
ajatusmallit, lämpimät ja ystävälliset tunteet ja avuliaat ja
huomaavaiset teot.
• Myötätuntoinen vaihtoehto
- miten lämmin ja hyväntahtoinen ihminen näkisi minut
tässä tilanteessa?
- jos asetun kaikkein ystävällisempään osaan itseäni, miten
vastaan näihin ajatuksiin?
- mitkä olisivat sellaisia, minulle parempia tunteita, joita
haluaisin elämääni ja jotka edistäisivät terveyttäni ja
tulevaisuuttani?

Mielentaidot Leena Tarkiainen / KS
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24 myönteistä stressinhallintakeinoa
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kehoon ja elämäntapoihin liittyvät
1. palleahengitys
2. rentoutustekniikka
3. säännöllinen liikunta
4. luppoaika (mielenterveyspäivät)
5. lyhyet tauot (5-10 minuutin
rentoutumisia päivän mittaan)
6. ajanhallinta
7. nukkumistottumukset
8. ruokavalio

Stressinhallinta Leena Tarkiainen /KS

•
•
•
•
•
•
•
•

| 5 June 2018

Tunne-elämään liittyvät keinot
9. sosiaalinen tuki ja turvallisuus
10. itsehoiva –ja myötätunto
11. hyvä kommunikointi
12. jämäkkyys
13. virkistystoiminta (leikkiaika)
14. tunteista puhuminen
15. huumorintaju, kyky nähdä
asioita eri näkökulmista

| ©Kuntoutussäätiö 2015
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Myönteisiä stressinhallintakeinoja jatkuu
• Kognitiiviset keinot
•

•
•
•
•
•

16. rakentava ajattelu, kyky kumota
kielteistä ajattelua, tunnistaa
ajatusvääristymiä
17. disraktio –kyky kääntää huomio pois
kielteisistä ajatuksista
18. tehtäväsuuntautunut (eikä
reaktiivinen suhtautuminen ongelmiin)
19. hyväksyminen (hyväksyy asiat joita ei
voi muuttaa ja keskittyy siihen mitä voi)
20. kyky sietää moniselitteisyyttä, vaihtaa
näkökulmaa
21. tarkkailijapositio, kyky ottaa
etäisyyttä ajatuksiin ja tunteisiin

Stressinhallinta Leena Tarkiainen / KS

•
•
•
•

Elämänfilosofiset/henkiset keinot
22. myötätuntoinen mieli
23. omien arvojen mukainen elämä
24. positiivinen elämänfilosofia

•

Lähde: Bourne (2010) Vapaaksi ahdistuksesta
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Kuntoutujan valinta
kurssin lopussa:
”Hankalia tilanteita
tulee, mutta minulla
on välineitä niiden
ratkomiseen.
Otsalohkofunktiot on
käytössä. Selvitän
nuolet ja iskut julman
kohtalon”

Mielentaidot Leena Tarkiainen / KS
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LIITTEET

Palautelomake:
Nimi:

Arvioinnin pvm:

Arvioi omaa kokemustasi ympyröimällä sopiva numero asteikolla 1-6
Suhde ryhmän ohjaajiin
Ohjaajat eivät
ymmärtäneet,
hyväksyivät minut
ja hyväksyneet minua

1

2

3

4

5

6

Ohjaajat ymmärsivät ja
kunnioittivat minua, kunnioittaneet

5

6

Työskentelimme
haluamieni aiheiden parissa emmekä

Tavoitteet ja aiheet
Emme työskennelleet
haluamieni aiheiden
parissa ja
keskustelleet niistä

1

2

3

4

keskustelimme niistä

Lähestymistapa ja menetelmät
Ohjaajien lähestymistapa
ei ollut minulle sopiva

1

2

3

4

5

6

Ohjaajien
lähestymistapa oli
minulle sopiva

4

5

6

Myönteinen

Yleisarviointi
Kielteinen

1

2

3

Jos arvioit jonkun kohdan 1-3 kerro mitä sinä itse, mitä vertaisryhmä ja mitä ohjaajat voisivat tehdä toisin, jotta jatkossa arviosi nousisi vähintään yhden pykälän.
Jos arvioit kohdan 4-6 kerro mitä sinä itse, mitä vertaisryhmä ja mitä ohjaajat voisivat tehdä varmistaakseen, että arviosi olisi vähintään sama tai nousisi pykälän.
Esitä myös toivomuksia seuraavan jakson työskentelyyn:

Leena Tarkiainen / KS 10.2.17,
mukaillut Scott Millerin Session Rating
ja LTI:n kaavakkeista
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Tosiasiat, jotka tukevat kuumaa ajatusta

Tosiasiat, jotka eivät tue kuumaa ajtusta

Ajatus, jonka harkitsen oikeaksi ja tunnen
hyödylliseksi tilanteessa

Pietikäinen A: Joustava mieli. Helsinki: Duodecim 2009, s. 148.

Lyhyt hengitysharjoitus/ Tietoisuustaito-Ajatukset ja tunteet (noin 5 min)

Sulje silmäsi kevyesti ja istu rennon ryhdikkäästi.
Pysähdy hetkeksi ja hengitä muutama kerta hitaasti sisään ja ulos. Keskity hengittämään sisään ja ulos niin hitaasti kuin
mahdollista aina siihen asti, kunnes keuhkot tuntuvat täysin tyhjäksi. Yritä käyttää hengitykseen palleahengitystä.

Pane merkille mille hengitys tuntuu keuhkoissa ja rintakehässä, kun hengität ulos. Huomaa liikkeet myös miten vatsasi liikkuu
hengityksen tahdissa…
Pane merkille, mitä ajatuksia vaeltaa mieleesi. Pane merkille, mitä tunteita voit havaita kehossasi…
Tarkkaile hetki noita ajatuksia ja tunteita ilman niiden arvostelemista ja ilman yritystä muuttaa niitä mitenkään, välttää niitä tai
tarttua niihin. Havainnoi vaan niitä, se riittää…
Pane merkille, miltä tuntuu tarkkailla noita ajatuksia ja tunteita hyväksyvällä, sallivalla tavalla.
Tuo sitten tarkkaavaisuus takaisin omaan hengitykseesi…huomaa joka kerta, kun hengität sisään ja ulos…
Voit avata silmäsi ja palata tähän hetkeen.
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Arvotyöskentelyyn liittyvä harjoitus
• Esim. Nyyti ry:n chatkeskustelun ohjauksesta, jossa ennakkotehtävänä oli
kuulla tekemäni valmistumisen jälkeiseen näkökulmaan liittyvä
rentoutusmielikuvaharjoitus.
• Opiskelu on transitiovaihe, joka vaatii sinulta huomattavia ponnisteluja.
Eläydy nyt hetkeksi tilanteeseen, jossa lähetät itsellesi tekstarin
vaiheessa, jolloin olet saanut opiskelusi suoritettua, olkoon se sitten
kolmen, viiden tai seitsemän vuoden päästä. Kirjoita viestiisi tämän
hetkiselle itsellesi mistä nyt opintojen päätyttyä huomaat, että kannatti
ponnistella tämäkin vaikea vaihe. Mitä tuo vanhempi itsesi haluaisi sanoa
tälle vielä ponnisteluvaiheessa olevalle? Kerro mitä hyviä taitoja tulit
oppineeksi. Jos haluat lähetä viestisi meidänkin nähtäväksemme.
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ASKEL HYVÄÄN ELÄMÄÄSI

¤ Valitse yksi pieni
käyttäytymisen muutos, joka
edustaisi askelta kohti
Toivottua tulevaisuuttasi ja
harjoittele sen tekemistä
tämän ja seuraavan
ryhmäkerran välillä.
Valmistaudu kertomaan
tuloksistasi ryhmälle ensi
kerralla.
¤ Tuo … ryhmätapaamiselle
Toivotun tulevaisuutesi
tarinaan liittyvä musiikki,
tekstin pätkä tai esine.

FACT on tietoisuustaitoa ilman meditaatiota
OSATAIDOT:
1. Kyky ottaa tarkkaileva asema suhteessa kokemuksiin.
2. Taito käyttää kuvailevia ja ei-arvottavia kielellisiä
määritteitä.
3. Kyky vastustaa mielen provokatiivisia yllykkeitä antautua
ongelmakeskeiseen prosessointiin
4. Taito pehmentää kokemuksia sisäisellä myötätunnolla.
5. Kyky muuttaa epäsuotuisat elämänkokemukset haluksi elää
arvopohjaista elämää.
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Nykyhetkitietoisuuden viisi porrasta:

• Avautuminen havaitsemiselle
• Nimeäminen
• Silleen jättäminen
• Pehmentäminen
• Laajentaminen
Lähde: Laakso J. (2017) Pienet askeleet – suuret muutokset.
Koulutuskurssi Kulttuurikeskus Sofiassa
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Viisaus on tiedonkäsittelyn korkein muoto, jossa ihminen
yhdistää tietoa, älykkyyttä ja luovuutta eettisten periaatteiden
ohjaamana yhteisen hyvän saavuttamiseksi.

