
Sen sijaan, että yritämme muuttaa ajatuksiamme

tai tunteitamme, voimme pyrkiä muuttamaan

suhtautumistamme siten, että niiden vaikutusvalta

käyttäytymiseemme vähenee.
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HOT:n perimmäisenä tarkoituksena on rakentaa
käyttäytymisen tapoja, jotka edustavat itse valittuja arvoja.

Kun arvojen mukaisen elämän tiellä on sisäisiä esteitä,
niihin voidaan vaikuttaa muilla psykologisen joustavuuden

taidoilla. Nämä taidot vahvistavat toisiaan ja johtavat
myönteisten valintojen kierteeseen.

5 MINUUTIN MINIOPAS
HYVÄKSYMIS- JA

OMISTAUTUMISTERAPIAAN 

HOT on näyttöön pohjautuva hyväksyntä-, mindfulness- ja arvo               
-pohjainen lähestymistapa, jonka tarkoituksena on vahvistaa

psykologista joustavuutta.

Psykologinen joustavuus tarkoittaa taitoa olla läsnä nykyhetkessä, 
 myös epämukavien kokemusten kanssa, taitoa ottaa etäisyyttä omiin

ajatuksiin ja nähdä itsensä kokonaisena tietoisena ihmisenä, sekä
taitoa tunnistaa omia arvoja ja sitoutua arvojen mukaisiin tapoihin. 

Ajatukset ja tunteet eivät saa voimaansa siitä, mistä ne

johtuvat tai kuinka voimakkaita ne ovat, vaan siitä, miten

suhtaudumme niihin. 

Kulttuurimme odotukset ja mielen normaalit taipumukset
kannustavat ihmisiä ymmärtämään, analysoimaan, välttämään ja

kontrolloimaan tunteita, ajatuksia ja muita sisäisiä kokemuksia. Sen
seurauksena kadotamme yhteyden tähän hetkeen ja alamme elämään

enemmän mielen sisällä kuin sen ulkopuolella. 

Kun välttämiskäyttäytyminen lisääntyy, arvojen mukainen elämä
ajautuu kauemmas ja korvautuu pikapalkinnoilla. Yritämme

saada hetken helpotuksen, hakea mukavuutta ja turvaa, näyttää
hyvältä, puolustaa minäkuvaa, olla oikeassa, ja samalla

ajaudumme kauemmas siitä elämästä, mikä palkitsee isosti
pitkällä aikavälillä. Kun käyttäytyminen kaventuu, tulemme myös
vähemmän joustaviksi ympäristön muutoksille ja vaatimuksille.  

Selitämme käyttäytymistämme usein tunteilla ja ajatuksilla,

jolloin käännymme sisäänpäin ja yritämme muuttaa sitä, mitä

ajattelemme ja tunnemme, mikä vain lisää joustamattomuutta.  

Välttämisen ja vastustamisen
sijaan pyritään antamaan tilaa,

oppimaan myös vaikeista
kokemuksista ja menemään
eteenpäin elämässä yhdessä 
 epämukavien kokemusten

kanssa. 

Menneisyyteen tai
tulevaisuuteen keskittymisen
sijaan tarkoituksena on viedä
huomio tähän hetkeen ja olla

täysin läsnä sille, mitä
tapahtuu mielen sisällä ja

ulkona.  

Omiin ajatuksiin sulautumisen 
 ja niiden todesta ottamisen

sijaan tarkoituksena on
tarkastella ajatuksia sen

mukaan, ovatko ne hyödyllisiä ja
ottaa etäisyyttä niihin ajatuksiin,

jotka eivät auta. 

Minätarinoiden ja vertailun 
 sijaan tarkoituksena on ottaa

perspektiiviä minään, olla
yhteydessä transendentaaliin
perspektiiviin ja nähdä itsensä

osana laajempaa kokonaisuutta,
ehjänä ja kokonaisena

ihmisenä. 

Uhrautumisen, alistumisen,
"pitää tehdä" sääntöjen ja

mielihyvän perässä juoksemisen
sijaan tarkoituksena on

kirkastaa itse valitsemia arvoja
ja kasvattaa sisäistä

motivaatiota.

Ulkoisten saavutusten,
perfektionismin, työnarkomanian  

ja prokrastinaation sijaan
tarkoituksena on sitoutua arvojen
mukaisiin valintoihin ja rakentaa

niistä tapoja, jotka tukevat
tasapainoista elämää. 

Defuusio

Minä

Millä tavalla yritän
välttää epämukavia

kokemuksia?

Mitä tunteita,
ajatuksia  ja muistoja

yritän välttää? 

Mitä voin tehdä, jotta
voisin mennä kohti
arvojen mukaista

elämää?

Ketkä ihmiset ja 
mitkä asiat ovat
minulle tärkeitä?

Teot

Matriisi

 
On viisautta opetella tunnistamaan ja

hyväksymään asiat, mihin ei voi vaikuttaa, ja

keskittyä siihen, mihin voi vaikuttaa – omaan

käyttäytymiseen.

www.patrickzilliacus.fi

Kuusi psykologisen joustavuuden aluetta 


