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Schimbarea părerii proprii
 Oamenii au tendinţa să ţină la prima impresie (e.g. prejudecăţi,
„prima impresie contează“)

Schimbarea părerii proprii
 Oamenii au tendinţa să ţină la prima impresie (e.g. prejudecăţi,
„prima impresie contează“)
 Motive: comoditate, tendinţă de confirmare*, necugetare,
„adevăruri“ simple ne facilitează orientarea într-o lume
complexă, mândrie

* Tendinţa de a vedea doar ce vrei să vezi

Schimbarea părerii proprii
 Oamenii au tendinţa să ţină la prima impresie (e.g. prejudecăţi,
„prima impresie contează“)
 Motive: comoditate, tendinţă de confirmare*, necugetare,
„adevăruri“ simple ne facilitează orientarea într-o lume
complexă, mândrie
 Probleme: Păreri eronate (e.g. prejudecăţi) se păstrează;
generalizare inadecvată (cum este unul aşa sunt toţi! 
cetăţeni străini etc.); cuiva nu i se acordă o a doua şansă chiar
dacă ar fi meritat-o

* Tendinţa de a vedea doar ce vrei să vezi

Când prevestirile nu se îndeplinesc
Marion Keech, şefa unei secte din Salt Lake City (SUA), a pretins că
primeşte mesaje din spaţiul extraterestru, în care i s-a dezvăluit că o să
vină potopul lumii. Data acestui eveniment: zorii zilei 21 Decembrie 1954.
Totuşi, ea şi adepţii ei o să fie cruţaţi şi salvaţi de către o navă cosmică.
Cu o seară înainte s-au adunat toţi în sufrageria ei şi au aşteptat să se
îndeplinească prevestirea.
Miezul nopţii a trecut şi… nu s-a întâmplat nimic.
Nici un potop, nici o navă cosmică, nimic.

Cum a explicat secta această situaţie?
Au renunţat la convingerile lor?
Ce credeţi?
???

Când prevestirile nu se îndeplinesc
Când a devenit clar că prevestirea nu o să se îndeplinească, Keech, şefa
sectei, a fost considerată la început ca o persoană de neîncredere şi a plâns.
Adepţii au anunţat în dimineaţa următoare că Dumnezeu a fost aşa de
impresionat de către această grupă mică, încât a renunţat la potop.

Această explicaţie este un exemplu pentru modul în care unele
persoane reacţionează când prevestirile nu se adeveresc:
„Dacă nu se potriveşte, ia un ciocan mai mare!“

* Sursa: Festinger et al., (1956) When Prophecy Fails

Gândire îngustă „în acţiune“
(„cu capul în nisip“)
Domeniu

Exemple

Geografia

??? Pământul e un disc! Această teorie a fost respinsă de aproape toţi
oamenii de ştiinţă în epoca medievală. Oricum, pănă în secolul al 20-lea
Flat Earth Society (tradus în sensul Societatea Pămăntul Plat) a fost de
această părere şi a considerat fotografiile (sferice) din spaţiu ale planetei ca
conspiraţie

Societate

??? Glorificarea unui sistem sau regim în ciuda brutalităţii şi eşecului lui (de
exemplu naţional-socialism, regimul lui Stalin)

Catastrofe
(naturale)

??? Ignorarea avertizărilor reprezintă o cauză de accidente care ar putea fi
evitate (de exemplu victime a unei lavine au fost de obicei avertizate)
Titanic: avertizările nu au fost luate în serios din cauza reputaţiei ca
nescufundabil
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Cu ce scop?
Studii arată că multe (însă nu toate!) persoane cu psihoză continuă
să-şi păstreze părerea în ciuda contraargumentelor sau chiar dacă
există dovezi contra.
Acest fapt poate să determine probleme în relaţiile interpersonale
şi împiedică o evaluare realistică a mediului înconjurător.

Exemple pentru modul în care absenţa rectificării convingerilor
favorizează evaluări greşite în psihoză
 Discuţii cu prieteni ori neamuri despre idei speciale vor fi evitate din
cauza că aşteptaţi dezacorduri/că vă este teamă sau nu mai aveţi
încredere în aceste persoane.

 Persoanele care contrazic convingerile proprii sunt considerate ca
duşmani sau urmăritori.
 Informaţiile se obţin dintr-o singură sursă (de exemplu din foruri de
internet despre teorii conspirative). Alte medii serioase (e.g. agenturi
de presă) nu sunt luate în considerare.

Poate cineva să ne descrie pe scurt din experiența proprie?

Fotografiile de mai jos aparţin toate unei
categorii. Care?

Propuneţi alte obiecte ca să verficaţi presupunerea voastră.
Vi se va răspunde cu „da“ şi „nu“.
Când sunteţi sigur despre categorie, propuneţi o soluţie.

Categoria: fiinţe vii!
Alte posibilităţi:

Greşeli dese: cautăm doar informaţii care ne sprijină presupunerea noastră (aici: categoria
plante apare corect) şi nu informaţii care ne-ar putea contrazice (tendinţă de afirmare). Noi nu
ne gândim la alte alternative.
Viaţa de zi cu zi:
 citim doar ziaruri care corespund cu opiniile noastre
 evităm persoanele care gândesc în alt fel în loc să discutăm.
Aceasta poate să determine poziţii fixe sau concluzii greşite.

Exerciţii
 Veţi vedea o poveste în ilustraţii (pentru fiecare 3
ilustraţii).

Ilustraţiile sunt prezentate în ordine cronologică inversă
(ultimul eveniment este primul)
Evaluaţi probabilitatea/plauzibilitatea după fiecare nouă
ilustraţie.
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 Vă rugăm să discutaţi împreună cât de siguri sânteţi.

Ce s-ar fi putut întâmpla?
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Cât de probabile sunt opţiunile fiecare?

3

(1) Băiatul se bucură de faptul că în sfârşit l-a adoptat o familie.
(2) Părinţii îşi laudă băiatul pentru că a observat un foc care a putut fi stins la timp.

(3) Băiatul a primit la şcoală o notă bună.
(4) Băiatul a dat foc la ceva fără să-l prindă cineva.

V-aţi schimbat părerea cu ilustraţia nouă?
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(4) Bărbatul a uitat cum se face o prăjitură şi o sună pe mama lui ca să o întrebe.
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(1) Politicianul se angajează pentru interesele oamenilor defavorizaţi.

(2) Politicianul comunist îi încurajează pe municitori să lucreze mai mult.
(3) Predicatorul proclamă sfârşitul lumii.
(4) Politicianul anunţă că nu există bani pentru a mări salariile, el trăieşte însă în lux.
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Opțional: videoclip
 Opțional: pe pagina următoare se găsesc videoclipuri
care se preocupă cu tema actuală:
http://www.uke.de/mct_videos

 După ce vedeți videoclipurile puteți să discutați ce
legătură au cu tema actuală.

[pentru cei care conduc grupa: unele videoclipuri au
un limbaj care nu este adecvat pentru toate persoanele
din culturi diverse. Selectați înainte videoclipurile
care se potrivesc]
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(1) Băiatul îşi face o zi frumoasă.
(2) Băiatul s-a strecurat de la muncă în grădină ca să pescuiască.

(3) Băiatul vrea să-i facă mamei lui o bucurie prinzând un peşte.
(4) Băiatul a furat râme pentru a pescui.
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(1) Cei doi bărbaţi comunică prin telepatie.
(2) Bărbatul este suprins văzând că celălalt bărbat deschide uşa.
(3) Bărbatul se întoarce pentru că celălalt i se pare cunoscut.

(4) Bărbatul se întoarce suprins pentru că celălalt a făcut un
comentar nepoliticos.
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Cât de probabile sunt opţiunile fiecare?

3

(1) Amândoi bărbaţii se află într-un club sado-masochist.
(2) Cow-boy care doreşte să cumpere o frânghie.

(3) Hoţul l-a legat pe vânzător cu o frânghie.
(4) Bărbatul doreşte să cumpere o pălărie nouă.
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Cât de probabile sunt opţiunile fiecare?
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(1) Câine de poliţie împiedică furatul bărcii.
(2) Fata cade în apă din cauza câinilor care au urmărit o pisică.

(3) Fata vrea să salveze pisica din barca care se îndepărtează de mal.
(4) Fata sare în apă pentru a scăpa de câini.

V-aţi schimbat părerea cu ilustraţia nouă?
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Vă rugăm să estimaţi probabilitatea din nou!
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Cât de probabile sunt opţiunile fiecare?
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(1) Băiatul îl ajută pe bărbatul care a fost jefuit.

(2) Băiatul ajută pe un om beat.
(3) Băiatul l-a lovit pe celălalt din greşeală la cap cu o masă.
(4) Doi prieteni vechi se întâlnesc pe stradă.
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(1) Bărbatul şi femeia fură maşina.
(2) Bărbatul este în maşină cu amanta lui şi speră că nu îl vede nimeni.

(3) Bărbatul merge cu prietena lui la cinema.
(4) Bărbatul transportă un manechin în magazinul lui.

V-aţi schimbat părerea cu ilustraţia nouă?
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Modulul: Rectificarea convingerilor (3)

Transferul în viaţa de zi cu zi
Obiective:
 Situaţii se sfârşesc adesea altfel de cum ne aşteptăm: decizii timpurii
determină greşeli.
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 Luaţi în considerare interpretări sau opinii diferite şi fiţi deschişi cu
privire la corectarea convingerile care s-au dovedit a fi false.
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 Situaţii se sfârşesc adesea altfel de cum ne aşteptăm: decizii timpurii
determină greşeli.
 Luaţi în considerare interpretări sau opinii diferite şi fiţi deschişi cu
privire la corectarea convingerile care s-au dovedit a fi false.
 Culegeţi cât mai multe informaţii înainte de a vă forma o părere.

Modulul: Rectificarea convingerilor (3)

Ce legătură are aceasta cu psihoza?
Multe persoane cu psihoză rămân la convingerile lor false în ciuda
contraargumentelor. Acest fapt poate să aibe consecinţe dramatice în anumite
cazuri.
Exemplu: Tudor î ncearcă să-şi rănească tată l lui ca să dovedească că acesta a murit de multă vreme şi un
robot i-a luat corpul în posesiune. Chiar dacă tatăl lui sângerează din rană în ciuda convingerii lui, Tudor rămâne
mai departe suspicios.
De ce: Tatăl lui s-a purtat ciudat în ultimul timp, nu a mai fost aşa de înţelegător ca înainte.
Însă !: Oamenii se schimbă pe măsură ce îmbătrânesc. Poate că tatăl lui are probleme sau poate s-a simţit
suprasolicitat cu fiul lui. Tudor a ignorat neamurile apropiate care l-au asigurat de mai multe ori că tatăl lui nu are
nimic.

Este dificil să păstrăm o minte clară când ne simţim ameninţaţi. De
acea fiţi prudenţi când judecaţi pe cineva şi rugaţi persoane în care
aveţi încredere să vă dea un sfat.

Modulul: Rectificarea convingerilor (3)

Ce legătură are aceasta cu psihoza?
Multe persoane cu psihoză rămân la convingerile lor false în ciuda
contraargumentelor. Acest fapt poate să aibe consecinţe dramatice în anumite
cazuri.
Exemplu: Tudor încearcă să-şi rănească tatăl ca să dovedească că acesta a murit de multă
vreme şi un robot i-a luat corpul în posesiune. Chiar dacă tatăl lui sângerează din rană în ciuda
convingerii lui, Tudor rămâne mai departe suspicios.
De ce: Tatăl lui s-a purtat ciudat în ultimul timp, nu a mai fost aşa de înţelegător ca înainte.
Însă: Oamenii se schimbă pe măsură ce îmbătrânesc. Poate că tatăl lui are probleme sau poate
s-a simţit suprasolicitat cu fiul lui. Tudor a ignorat neamurile apropiate care l-au asigurat de
mai multe ori că tatăl lui nu are nimic.

Este dificil să păstrăm o minte clară când ne simţim ameninţaţi. De
acea fiţi prudenţi când judecaţi pe cineva şi rugaţi persoane în care
aveţi încredere să vă dea un sfat.

Modulul: Rectificarea convingerilor (3)

Ce legătură are aceasta cu psihoza?
Multe persoane cu psihoză rămân la convingerile lor false în ciuda
contraargumentelor. Acest fapt poate să aibe consecinţe dramatice în anumite
cazuri.
Exemplu: Tudor încearcă să-şi rănească tatăl ca să dovedească că acesta a murit de multă
vreme şi un robot i-a luat corpul în posesiune. Chiar dacă tatăl lui sângerează din rană în ciuda
convingerii lui, Tudor rămâne mai departe suspicios.
De ce: Tatăl lui s-a purtat ciudat în ultimul timp, nu a mai fost aşa de înţelegător ca înainte.
Însă: Oamenii se schimbă pe măsură ce îmbătrânesc. Poate că tatăl lui are probleme sau poate
s-a simţit suprasolicitat cu fiul lui. Tudor a ignorat neamurile apropiate care l-au asigurat de
mai multe ori că tatăl lui nu are nimic.

Este dificil să păstrăm o minte clară când ne simţim ameninţaţi. De
acea fiţi prudenţi când judecaţi pe cineva şi rugaţi persoane în care
aveţi încredere să vă dea un sfat.

Vă mulţumim pentru atenţia
dumneavoastră!
Pentru instructori: vă rugăm să împărțiți
paginile de prelucrat
(www.uke.de/mct2)
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Description/Kurzbeschreibung

Jule Berlin

flickr

Sunset at the end of the
world

CC

Sunset/Sonnenuntergang

fmc.nikon.d40

flickr

Flower

CC

Yellow blossom/Gelbe Blüte

Aussiegall

flickr

Pentas Flowers

CC

Pink flowers/Pinkfarbene Blumen

Swami Stream

flickr

Mumbai Flowers

CC

Yellow and pink gerbara/Gelbe und pinkfarbene
Gerbera

flickr

I wanna be your dog

CC

Pug/Mops

moore fun

flickr

Jellyfish

CC

Jelly fish/Qualle

Wesley Oostvogels

Flickr

High Key Baby Portrait

CC

Baby/Baby

Benny-Kristin Fischer
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Various picture sequences fire, chef, charity gala,
criminal, boy, door, cowboy´s robbery, dogs,
table, taxi, some motives are adapted from the
Wechsler Intelligence Scale/Verschiedene
Bildersequenzen Feuer, Koch, Wohltätigkeitsgala,
Verbrecher, Junge, Tür, Überfall des Cowboys,
Hunde, Tisch, Taxi, einige Motive sind angelehnt
an Aufgaben des Wechsler Intelligenztests

Janne Hottenrott
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Picrture sequence parking space is adapted from
the Wechser Intelligence Scale/Bildersequenz
Parkplatz, Motiv ist angelehnt an Aufgaben des
Wechsler Intelligenztests
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