P.B. Ainsworth, K. Pease “Police work” British Psychological Society and Methuen, London :: New York,
1987, English
p.10 Pratimas klausymui gerinti: vietoj to, kad žiūrėti pašnekovui į akis, žiūrėti į ausis.
p.11 Veidas atskleidžia rasę, amžių, lytį.
Gražių veidų žmonėms dažniau priskiriamas laimingas gyvenimas. (t.y. vien dėl to, kad tu gražus kiti
galvos, kad esi laimingas).
p.12 Žmogus su akiniais suvokiamas kaip protingesnis.
Policininkas su akiniais nuo saulės suvokiamas negatyviau.
Policininko uniforma – visada autoritetas, tačiau vieni į autoritetą reaguoja išankstiniu paklusimu, o kiti
meta iššūkį, konkuruoja.
p.13 Sėdėjimas priešpriešais – konfrontacija, šalia – bendradarbiavimas.
p.14 Eksperimentas su WC, mažiau laiko žmonės sysiojo, jei šalia stovėjo žmogus ☺.
p.16 Sėdėjimas už stalo yra netinkamas apklausoms, nes nesimato įtariamojo kūno, o tai – didelis
informacijos šaltinis.
p.17 Tie, kurie matė visą melagio kūną, atspėjo daugiau kartų kada melagis melavo nei tie, kurie matė tik
veidą...
p.19 Senieji poligrafai matuoja: kvėpavimą, širdies ritmą, odos prakaitavimą.
p. 20 Sarkazmas – tai nesutapimas tarp to, kas pasakyta ir veido išraiškos.
Dažniausiai į akis žiūri klausytojai, bet ne šnekėtojai.
Sunkiausia meluoti – žiūrint tiesiai į akis.
p.22 Vyzdžiai išsiplečia when excited. Vyrai rinkosi tarp identiškų moters fotografijų ir dažniau rinkosi tą,
kurioje moteris su išsiplėtusiais vyzdžiais.
p.26 seeing and perceiving
‐‐‐‐‐ (raidė T)
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p.28 Tą tyrimą kur nuotraukoje baltaodis laikė skustuvą atliko Allport ir Postman.
p.29 Violent situacijoje įsidėmima mažiau detalių, nes būna susijaudinę žmonės. Siaurėja tuomet dėmesys.
Gali detaliai apibūdinti užpuoliko ginklą, bet ne jo veidą, nes labiausiai įstringa grėsmę keliantis objektas.
p.32 Muller‐Lyer optinė iliuzija

p.35 Esant tokiam pačiam nusikaltimui, gražiai atrodantį prisiekusieji bausdavo švelniau. Jei AUKA būdavo
graži, nusikaltėlis būdavo baudžiamas griežčiau.

p.40 Atmintis ir joje esantys dalykai labai lengvai paveikiami.
p.42 Vien nuo to, kokį žodį vartojo klausime, skyrėsi įsivaizduojamas greitis, kuriuo važiuodamos mašinos
susidūrė (Elizabeth Loftus tyrė):
contacted 30,8 mph
hit 34
bumped 38,1
collided 39,3
smashed 40,8
p.45 Atsiminimui labiausiai kliudo stresas! Netgi geriau liudininką būtų apklausti įvykio vietoje nei policijos
nuovadoje.
p.50 Tas įvykis kai prie daugiabučio buvo nužudyta moteris ir niekas nesikreipė į policiją. Kitty Genovese,
1964, NY, 30 min ją badė, buvo 38 liudininkai.
p.54 Latane ir Darley eksperimentas, kai buvo 6 min į kambarį pučiami dūmai ir žiūrima ar tiriamasis
praneš apie tai eksperimentatoriui.
1 tir. – 1 eksp. 75% pranešė
3 tir. – 1 eksp. 15%
1 tir. – 2 eksp. 10%
Dūmai buvo tokie tiršti, kad per juos beveik nieko nesimatė.
p.57 Kuo daugiau žmonių dalyvauja emergency situacijoje, tuo mažesnė tikimybė, kad kažkas ryšis padėti.
p.71 Su prisiekusiais. Kas pirmasis prabyla susirinkimo metu, tą dažniausiai išrenka vadu.
p.73 Milgramo eksperimente. Po 300 V mokinys trankė sieną, prašė, kad jį išleistų ir nieko nebeatsakinėjo.
p.75 „Kojos tarpdury“ technika. Jei nori, kad žmogus pagelbėtų su dideliu reikalu, pirmiausiai paprašyk
kokios nors niekingos paslaugos. Čia greičiausiai apskritai suformuojama nuostata žmogaus viduje, kad jis
geras ir kad jis gali padėti.
p.80 Žmogaus elgesys visada yra sąveikos tarp jo ir aplinkos produktas.
Fundamental attribution error – underestimate environment ir overestimate persons nature. Visada
daugiau atsakomybės priskiriame pačiam žmogui: aukai, agresoriui ir t.t.
p.83 1850 m. 2% žmonių gyveno miestuose didesniuose už 100 000 gyv. Dabar (knyga 1987) – 25%, XXIa.
pradžioj – 40%.
p.86 Karštis sukelia agresiją tik iki tam tikros ribos. Ją peržengus agresija mažėja. T.y. kai labai karšta, visi
jau tingi būti agresyvūs.
p.91 Vagys pirmiausia vengia namų, kuriuose mano, kad yra šeimininkas. (t.y. ne tų, kurie labai gerai
apsaugoti).
p.94 prejudice is an attitude towards some groups, discrimination is acting based on prejudice.
p.98 Simple action of dividing people into groups invites prejudice. Having those two groups compete
against each other only makes matters worse. „Us“ becomes of greater value, „they“ lessen.

p.107 Pusėje nužudymų žudikas buvo aukos giminaitis ar pažįstamas (t.y. ne tiek jau daug nužudoma
nepažįstamų žmonių).
p.112 LB GERA SANTRAUKA, KAIP SUVALDYTI ŠEIMYNINĮ DISPUTĄ
p.119 LB GERAS SKYRIUS APIE HOSTAGE SITUATIONS
p.122 Punishment is far more unpredictable in its effects on behaviour than rewards.
p.132‐133 faktoriai, kurie gali prognozuoti, jog asmuo bus nusikaltėlis:
(Donald West 1982)
‐ coming from a low‐income family
‐ coming from a large (>5) family
‐ having parents considered by social workers to have performed their child‐rearing duties
unsatisfactory
‐ having below average intelligence (IQ score less than 90)
‐ having a parent with a criminal record acquired before the child‘s tenth birthday
(Al Blumstein)
‐ convicted early
‐ low family ingome
‐ teacher rating of troublesomeness at school
‐ poor school attainment
‐ clumsiness
‐ low non‐verbal intelligence
‐ convicted brother or sister
p.147 Į netikėtą tragišką žinią gali reaguoti isterišku juoku ar net matyti po to mirusio žmogaus
haliucinacijas. Tai nėra beprasidedančios psichinės ligos simptomai.

