
Luottamus



KYSYMYKSIÄ

 Mitä on uskollisuus?
 Miten helppoa sinun on luottaa toisen uskollisuuteen?
 Miten luottamusta voi vahvistaa seurustelusuhteessa?
 Millaiset asiat synnyttävät säröjä luottamukseen?
 Kuuluuko mustasukkaisuus seurusteluun?
 Mitä luottamus tarkoittaa seurustelun päättyessä?
 Millaisia tunteita luottamus synnyttää?



LUOTTAMUS JA USKOLLISUUS

 Rehellisyys ja lupausten pitäminen ovat luottamuksen kulmakiviä. 
 Luottamus edellyttää toisen kunnioittamista ja uskollisuutta. 
 Uskollisuutta tarvitaan useilla eri tasoilla:

  – Fyysinen uskollisuus: kunnioita kosketukseen ja  
   seksuaalisuuteen liittyviä yhteisiä sopimuksia.
  – Henkinen uskollisuus: kerro tärkeät asiat omalle seurustelu- 
   kumppanillesi ja pidä yhteiset salaisuudet. 
  – Sisäinen uskollisuus: haaveile siitä, jonka kanssa seurustelet –  
   älä jostakin toisesta.



LUOTTAMUS JA KIINTYMYS

 Kykyyn luottaa toisiin ihmisiin vaikuttavat: 
  – Oman perheen ihmissuhteet
  – Aiemmat kokemukset ystävyys- ja seurustelusuhteista
  – Oma rooli kaveriporukassa
 Jokainen tarvitsee ympärilleen sanansa pitäviä ihmisiä. 
 Luottamus vahvistaa uskoa toisiin ja perusluottamusta itseen:  

 pärjään kyllä elämässä.



 Luottamus ihmissuhteissa synnyttää hyviä tunteita:
  – Vapautta ja tilaa hengittää
  – Uskallusta heittäytyä ilman varmisteluja
  – Rohkeutta olla avoin ja rehellinen 
  – Levollisuutta ettei menetä rakkautta vaikka tekee virheitä



LUOTTAMUKSEN VAHVISTAMINEN SEURUSTELUSUHTEESSA

 Vahvistakaa yhdessä luottamusta
  – Keskustelkaa siitä, mitä kumpikin ymmärrätte esim. uskollisuudella
  – Tehkää yhdessä molemmille tärkeitä asioita
 Ole itse pienissä asioissa luotettava

  – Pidä sovituista aikatauluista kiinni
  – Jutustele avoimesti päivän aikana tapahtuneista asioista
  – Pitäydy valkoisten valheiden sijaan totuudessa
  – Pyri riidan jälkeen sovintoon
  – Ota puheeksi mieltä vaivaavat asiat
  – Kerro toiselle myös noloja ja vaikeita asioita 
  – Älä pidä toista itsestään selvyytenä, vaan kohtele kunnioittavasti



LUOTTAMUS VOI RIKKOUTUA

 Kun ei kunnioiteta yhteisesti sovittuja seurustelun pelisääntöjä,  
 esim. yhteisistä asioista juoruilu, toista loukkaava flirttailu.
 Pitkällä aikavälillä: pienet usein toistuvat pettymykset,  

 esim. myöhästely, vähän yhteistä aikaa, epäkohteliaisuus.
 Kertarysäyksellä: uskottomuus tai salailun paljastuminen,  

 esim. riippuvuus tai rikos.
 Menetetyn luottamuksen palauttaminen vaatii työtä.  

 Siksi luottamusta pitää vaalia ja hoitaa. 



MUSTASUKKAISUUS

 Mustasukkaisuus on terve tunne, kun seurustelun pelisääntöjä on  
 rikottu.
 Hyvään seurusteluun ei kuulu: 

  – Jatkuva aiheeton epäily
  – Pettämisten kuvittelu 
  – Kontrollointi, esim. toisen tekstiviestien lukeminen, stalkkaaminen
  – Pelottelu ja uhkailu 
  – Toiseen ripustautuminen
 Toista ei saa painostaa tai vaatia tekemään sellaista, mitä hän ei tahdo.
 Omia rajoja ei kannata rikkoa toisen miellyttämiseksi. 



MITÄ LUOTTAMUS TARKOITTAA SEURUSTELUN PÄÄTTYESSÄ

 Vaikka seurustelusuhde päättyy, luottamuksella kerrotut asiat eivät  
 kuulu muille.
 Osoittaudu suhteen päätyttyäkin luottamuksen arvoiseksi.
 Entisen kumppanin mustamaalaaminen ei ole sopivaa käytöstä

  – Älä laita toista loukkaavia kuvia verkkoon
  – Älä kerro toisen salaisuuksia muille


