


















The admit, ask, act cycle : MYÖNNÄ, PYYDÄ APUA JA TOIMI

On tavallista että ihmiset muuttavat käyttäytymistään ja tunteitaan tietyn kaavan mukaan : 

1. ensin ihminen rohkaistaan tunnustamaan, myöntämään tai antautumaan: jokin on väärin tai 

ongelmallista. 

2. Tutki tai pyydä apua

3. Toimi ongelman ratkaisemiseksi.  ( Näin lapset tekevät kysymättäkin !)

• On ihmisiä jotka kärsivät, mutta eivät myönnä sitä. ( No, I´m fine; things are just fine)

• On ihmisiä jotka tietävät että asiat ovat pielessä, mutta eivät pyydä apua ( I always have had 

problems here; it´s just the way things are, can´t change my personality) 

• On ihmisiä, jotkä myöntävät ja pyytävät apua, mutta eivät toimi asiaa parantaakseen.

( Yes, I understand that this needs to be done, but I don´t want to do it just yet )

• Kun ihminen myöntää, pyytää apua ja toimii, he näyttävät avoimilta, suopeilta muutokselle 

ja energisiltä. 

MYÖNTÄÄ, PYYTÄÄ APUA JA TOIMIA = AAA-SYKLI.



1. ADMIT : askeleet 1, 5 ja 10 

- eli näissä askelissa on tarkoitus myöntää tai 

tunnustaa jotakin. AA1: alkoholisti ja hallitsematon

elämä; AA5: väärin tekemisemme; AA10: kaikki 

väärältä tuntuva. 

2. ASK : askeleet 2,6,7 ja 11

-eli näissä askelissa on tarkoitus pyytää apua. 

AA2: itseään suuremmalta voimalta. 

AA6 ja 7: luoteenvikojen poistamiseksi.

AA11: tietoa ja voimaa Korkeimmalta Voimalta.

3. ACT: ( aina ASK-askeleen jäljessä )3,4,8,9 ja 12.

- eli näissä askelissa on tarkoitus tehdä jotain.

AA 3,4,8,9 ja 12: tehdä päätös, itsetutkiskelu, lista,

sovinto, harjoitella periaatteita ja viedä viestiä.

➔

1. ensiksi täytyy päästä kosketuksiin tunteiden ja 

asenteiden kanssa, oppia tunnistamaan ne ja 

erityisesti NIMEÄMÄÄN ne.

2. Oppia kuinka pyytää apua kun tarvitsee, kuinka 

tutkia epäilyksiään ja kuinka luottaa enemmän.

3. Oppia kuinka pikaisesti toimia, lakata lykkäämästä 

ja huolehtimasta sekä olla tehokas. 

AAA-sykli : 



AAA:n vastakohta on DIP :

Admission Denial 

Asking Insisting 

Action Passivity 

1. Denial : 

I don´t have any feelings one way or the 

other on my family participation.

2. Insisting: 

Well maybe I do have a problem, but I´ll 

deal with it my way.

3. Passivity :

Right now I don´t feel like going to a 

meeting; maybe in a few weeks.

Gorski (1989) retkahdusherkkä tyyli

ESCAPE: the person

Evades or denies th stuck point ,

experiences Stress, 

shows Compulsive behavior ,

Avoid others,

acquire new Problems, and then

Evades these new problems. ➔

RADAR ESCAPE 

HOITO alkaa DIP-prosessin ensimmäisen osan 

eli  denial (kieltämisen ) heikentämisellä. 



Jokainen väite, laita numero kuinka samaa tai eri mieltä olet 

väitteen kanssa.

5= tämä väite sopii minuun koko ajan.

4= tämä väite sopii minuun enimmän aikaa.

3= tämä väite sopii joskus minuun.

2= tämä väite sopii harvoin minuun.

1= tämä väite ei koskan sovi minuun.

Tässä kyselyssä ei ole oikeita eikä vääriä vastauksia. Vastaa 

niin rehellisesti kuin mahdollista sopivatko alla olevat väitteet 

sinuun vai eivät. Laita numero väitteen perään.

1. Olen viivyttelijä, lykkään asioita tuonnemmas.      _______

2. Myönnän kun olen väärässä.                                    _______

3. Teen asiat mieluimmin ilman apua.                         _______

4. Kun tiedän mitä on tehtävä, teen myös sen.            _______

5. Olen avoin ehdotuksille.                                            _______

6. Tiedän kun olen onneton, mutten puhu siitä.          _______

7. Minulle on vaikeaa pyytää asioita.                           _______

8. Ystäväni sanovat, että olen ”tekijä”.                        _______

9. En pidä salaisuuksien säilyttämisestä.                     _______

10. Olen enemmän ajattelija, kuin tekijä.                     _______

11. Tarvitaan paljon näyttöä ennen kuin näen 

itsessäni jotain mitä en nähnyt ennen.                    _______

12. Olen halukas tekemään asiat eri tavalla kuin

teen ne tavallisesti.

13. Nautin elämästä.

AAA-profiili : 





12 askeleen harjoittamisen myötä tapahtuu hengellinen herääminen, 

mikä ei takaa immuniteettia retkahduksille. 

Retkahduksen estäminen ei ole sama, kuin toipumisen kasvattaminen.


