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Промяна на собствената гледна точка
 Съществува наклонност да настояваме на първото
си мнение (напр.: предразсъдъци, нагласата, че
„Първото впечатление никога не лъже“).

Промяна на собствената гледна точка
 Съществува наклонност да настояваме на първото
си мнение (напр.: предразсъдъци, нагласата, че
„Първото впечатление никога не лъже“).
 Причини: Удобството, „тенденцията за
потвърждаване“ *, некритичното мислене, простите
„истини“ улесняват ориентацията/вижданията за
света, гордостта

* Човек вижда само това, което иска
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 Проблеми: Грешните изводи ( предразсъдъци) са
устойчиви; неуместно генерализиране (от
индивида - извод за цялото!  чужденци и пр.); не
се дава втори шанс на някого, който заслужава.
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Когато предположенията не се
сбъдват
Марион Кех, вовач на секта от Солт Лейк Сити (САЩ),
твърдяла, че получава съобщения от Вселената. Било ѝ
дадено, че голямо наводнение по изгрев на 21.12.1954
щяло да опустоши цяла Северна Америка.
Според предсказанието обаче тя и нейните последователи
щели да бъдат спасени с космически кораб предната нощ.
Вечерта преди наводнението сектата се събрала в хола на
Кех в очакване на спасението.
След полунощ… нищо не се случило, нито водата придошла,
нито се появил космически кораб.

Как Кех обяснила това на последователите си?
Дали са се отказали от нея? Как мислите?
???

Когато предположенията не се
сбъдват
Когато станало ясно, че предсказанието няма да се сбъдне,
Кех първо недоумявала и започнала да плаче.
На следващата сутрин обявила на групата, че нейната
акция толкова впечатлила Господ, че той пожалил света от
наводнението, което трябвало да пречисти греховете.

Това обяснение е нагледен пример за това как
някои хора реагират, когато очаквани събития не
се случат:
Когато нещо не пасва, ще го направим да пасва!
* източник: Festinger et al., (1956) When Prophecy Fails

Неразубедяемост “в действие”
(“ограничено виждане”)
Сфера

Примери

География

???Земята е плоска! Още в Средновековието тази теория
бива отхвърлена от повечето учени. Въпреки това до
ХХ век съществува организацията Flat Earth Society
(Общност Плоска земя), която заклеймява сателитни
снимки на Земята от космоса като конспирация.

Общество

???т. нар. „Вечното Вчера“/Неподобряемите: почитат
режим, въпреки неговия провал и известен с
бруталността си (z.B. Националсоциализъм,
Сталинизъм).

(Природни)
катастрофи

???Игнорирането на предупредителни сигнали е честа
причина за предотвратими злополуки (напр. често
жертвите на лавини са били предупредени).
Титаник: Заради убеждението, че корабът не може да
потъне, са били игнорирани предупрежденията.
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За какво ни е да знаем това?
Научни изследвания показват, че много (но не
всички!) хора, страдащи от психози, трудно
променят веднъж заета позиция; дори когато
логични аргументи за противнорто са налице.
Това води до междуличностнови проблеми и
нереална преценка на околния свят.

Как невъзможността за корекция на грешни вярвания
благоприятства грешки по време на психоза- Примери
 Човек избягва разговори с приятели и роднини за своите идеи,
тъй като отчасти очаква/се опасява от пререкания или че не
може вече да има доверие на този човек.
 Хората, които противоречат, биват възприемани като врагове
или преследвачи.

 Информацията се набавя само от едностранни източници
(напр. интернетфоруми, конспиративни теории). Сериозни
медии (напр. журналистически агенции) не се взимат под
внимание.
Иска ли някой да сподели на кратко нещо от личен опит?

Трите изображения са от една категория.
Коя е тя?

Назовете и други подобни обекти, за да проверите
предположението си
Ще Ви бъде отговаряно с “да” и “не”.
Когато сте сигурни за коя категория става въпрос, дайте
окончателен отговор.

Категория: “живи същества”!
Други възможности:

Честа грешка: Често човек подбира информация в подкрепа само на
собственото си мнение (тук: изглежда вярната категория е “растения”),
но не и такава, която му противоречи (тенденция за потвърждаване).
Алтернативни обяснения се избягват.
В ежедневието:
 Човек чете само вестници, които му отговарят на мнението
 Човек избягва общуването с хора, които мислят различно вместо да
дискутира с тях
Това води до едностранчиви нагласи и грешни преценки.

Упражнение
 Ще Ви бъде представена история в 3 илюстрации
заедно с няколко възможни отговора.
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 Моля, обсъдете с групата до колко сте сигурни
във Вашата преценка.

Какво може да се е случило тук?
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1) Момчето е щастливо, че най-накрая е осиновен.
2) Родителите хвалят сина си, че е забелязал огъня и така той
е бил изгасен навреме.
3) Момчето е получило добра оценка в училище.

4) Момчето е запалило огън и никой не го е видял.

Колко вероятни са според Вас дадените
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Вашата преценка?

2

1) Момчето е щастливо, че най-накрая е осиновен.

3

2) Родителите хвалят сина си, че е забелязал огъня и така той
е бил изгасен навреме.
3) Момчето е получило добра оценка в училище.

4) Момчето е запалило огън и никой не го е видял.

Моля, оценете вероятностите наново!

1

2

1) Момчето е щастливо, че най-накрая е осиновен.

3

2) Родителите хвалят сина си, че е забелязал огъня и така той
е бил изгасен навреме.
3) Момчето е получило добра оценка в училище.

4) Момчето е запалило огън и никой не го е видял.

1

2

1) Момчето е щастливо, че най-накрая е осиновен.

3

2) Родителите хвалят сина си, че е забелязал огъня и така той
е бил изгасен навреме.
3) Момчето е получило добра оценка в училище.

4) Момчето е запалило огън и никой не го е видял.

Колко вероятни са според Вас дадените
отговори?

3

1) Мъжете спорят за мястото за паркиране на сянка.
2) Мъжът се кара на другия, защото е заел 2 места.

3) Шофьорът на сивия Мерцедес е обвинен безпочвено.
4) Мъжете имат разногласия заради продажбата на кола.
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1) Мъжът се е разсеял от звънящия телефон и така тестото за
пица му е паднало на главата.
2) Мъжът вика за помощ, защото извънземно му е кацнало на
главата.
3) Мъжът е искал да разсмее момиче като носи забавна шапка.

4) Мъжът е забравил как се пече сладкиш, заради което се
обажда на майка си.
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1) Политикът се бори за интересите на онеправданите.

2) Комунистическият лидер изисква повече усърдие от
работниците.
3) Духовен водач обявява наближаващия край на света.
4) Политикът призовава за отказ от увеличение на заплатите,
докато той самият живее в лукс.
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1) Мъжът се крие от полицията.
2) Мъжът облича дрехите на жената на шега.

3) Мъжът е лична охрана на жената.
4) Дрехите на мъжа са мокри, затова той взима тези на жената.
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Опционално: Видео
 Видеа, обхващащи днешната тема, може да
намерите на: http://www.uke.de/mkt_videos

 Може да дискутирате до колко видеата пасват
на актуалната тема.
[към терапевтите: Някои части от видеата съдържат
елементи, които не са подходящи за всяка
публика/култура.
Затова Ви молим за предварителен подбор]

Колко вероятни са според Вас дадените
отговори?
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1) Момчето се наслаждава на деня.
2) Момчето се е измъкнало от задълженията в градината, за да
лови риба.
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1) Момчето се притичва на помощ на мъж, който тъкмо е бил
обран.
2) Момчето помага на пиян мъж.

3) Без да иска момчето удря мъжа по главата с масата.
4) Двама стари познати се срещат на улицата.
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2) Мъжът е заедно с любовницата си в колата и се надява да не
го видят.
3) Мъжът отива на среща на кино.

4) Мъжът купува манекен за своя магазин.
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Модул “Корекция на вярвания”(3)

Приложение в ежедневието
Учебни цели:
 Ситуациите често се развиват по-различно от
очакванията: Първите изводи често водят до
грешки!
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Учебни цели:
 Ситуациите често се развиват по-различно от
очакванията: Първите изводи често водят до
грешки!
 Затова човек би трябвало да взима под внимание и
други различни мнения/интерпретации и да бъде
склонен, да коригира вижданията си, когато те се
окажат погрешни.
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Приложение в ежедневието
Учебни цели:
 Ситуациите често се развиват по-различно от
очакванията: Първите изводи често водят до
грешки!
 Затова човек би трябвало да взима под внимание и
други различни мнения/интерпретации и да бъде
склонен, да коригира вижданията си, когато те се
окажат погрешни.
 Човек трябва да търси възможно най-много
информация, преди да формира мнение.

Модул “Корекция на вярвания”(3)

Какво общо има това с психозата?
Много хора, страдащи от психози (но не всички!) се
придържат към погрешните си убеждения въпреки
наличието на налични контрааргументи. В някои
случаи това води до драматични последици.
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наличието на налични контрааргументи. В някои
случаи това води до драматични последици.
Пример: Томас наранява баща си, за да докаже, че той отдавна е починал и робот е
превзел тялото му. Противно на това бащата на Томас започва да кърви. Томас
продължава да не вярва.
Предистория: Бащата започнал да се държи странно напоследък, не бил така
разбиращ както преди.
Но: Хората се променят с възрастта; може би бащата си е имал собствени проблеми
или е бил пренатоварен покрай сина си. Томас игнорирал роднините си, които
многократно го убеждавали, че с баща му всичко е наред.
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Трудно е да запазиш хладнокръвие, когато се
чувстваш застрашен. Затова бъдете внимателни в
оценките си и искайте съвет от доверени хора.

Благодарим за вниманието и
работата заедно!
Към терапевтите: моля, раздайте работните листи! Тях ще намерите
на
(www.uke.de/mct)

www.uke.de/mct_app
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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/различни серии
картини огън, готвач, благотворителна гала,
крадец, момче, врата, грабежа на каубоя,
кучета, маса, такси, някои мотиви са
взаимствани от тест за интелигентност на
Векслер

Janne Hottenrott
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Picrture sequence parking space is adapted from
the Wechser Intelligence Scale/сцената на
паркинга е адаптирана от тест за
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